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.% Sammanträdesdatum 2013-02-11

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Rådhuset/ sammanträdesrum Uppåkra/ måndagen den 11Plats och tid

februari 2013 klockan 18.00 - 18.45

Beslutande Christian Sonesson (M)/ ordf Werner Unger (S)
Torbjörn Lövendahl (S) Eric Tabich (M)
Liliana Lindström (M) Carina Dilton (S)
Pierre Sjöström (S) Berit Lagergren (M)
Nino Vidovic (M) Helene Öhman (FP)

* *

Bertil Persson (M) Shkurte Xhemajli (M)
Yvonne Nilsson (C)

övriga deltagande Ingrid Oxenby (M) Henrik Lethin

Margareta Pauli (M) Ingalill Hellberg
Rolf Lind (MP)
Björn Stigborg (S)
Pierre Lindberg (M)
Ralph Friberg (SP)
Gisela Nilsson (FP)

+

Utses att justera Pierre Sjöström (ers Liliana Lindström)
Justeringens plats och tid Rådhuset 2013-02-12/ klockan 15.00
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^^Ordförande

CE^istian^gnesson
Justerande /^ ^%^

Pierre Slöström

/NSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag,
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2013-02-11

Datum för anslags uppsättande 2013-02-13
Datum för anslags nedtagande 2013-03-08
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift
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m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-02-11

Innehållsförteckning Sid

§ l Staffanstorp Borggård 1:245 m fl fastigheter (f d Hydrotomten) 4

godkännande av markanvisningsavtal och exploateringskalkyl m m

2 Exploatermgskalkyl avseende projektet Vikhem II 5

§ 3 Planprogram m m avseende spårutbyggnad i Hjärup/ godkännande 6
av

4 Staffanstorps kommuns allmänna VA-anläggningsverksamhefrsom- 8
rade/ utvidgning av

§ 5 Kommunrevisionens granskning av folkhälsoarbetet 10

§ 6 Kommunrevisionens granskning av barn- och utbildningsnämndens 13
övergripande ekonomistyrning

§ 7 Kommunrevisionens granskning av rektorns styrning och ledning i 16
Staffanstorps kommun

8 MFF:s Fotbollsakademi/ erbjudande om att teckna avsiktsförklaring 18
om/ finansiering av avtal

§ 9 Förvärv av fastigheter/ delegation från kommunfullmäktige av rätt 20
till mm

. .

10 Ändring i bolagsordningen för Staffanstorps Reningsverk AB 23

§ 11 Kompensation till resultatenheter för lönekostnadsförändring år 24
2012

§12 Val av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Henrik 26
Lethin (M)

13 Val av ny ledamot tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsens 27
arbetsutskott efter Torbjörn Lövendahl (S)

Ordförandens sign Justerandens sig Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-02-11

§ 14 Intemkontrollplan år 2013 28

§ 15 Avtal om amortering med Staffanstorps Tennisklubb 29

16 Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten år 2012 30

17 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 31

18 Besvarande av motion om att införa alkolås i Staffanstorps 32
kommuns bilar

19 Besvarande av motion om att skapa ett aktuellt alkohol- och 34

drogpolitiskt program

§ 20 Besvarande av motion om läxhjälp till alla m m 36

§ 21 Besvarande av motion om åtgärder på skolgård på Hjärups skola 40

§ 22 Redovisning av delegationsbeslut 42

§ 23 Redovisning av meddelanden 43

Ordförandens sign Justerandens sigt UtdragsbesfyrkandeJ
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 221 2012-12-17

Kommunstyrelsen § l 2013-02-11

Staffanstorp Borggård 1:245 m fl fastigheter (f d
Hydrotomten), godkännande av markanvisningsavtal och
exploateringskalkyl m m (dnr Ks 2009.122)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
godkännande av utarbetat förslag till markanvisningsavtal rörande utbyggnad
vid Rudolf Bååths väg/ å Staffanstorp Borggård 1:245 m fl fastigheter.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att föravtal till markanvisningsavtal
avseende aktuellt projekt har ingåtts i december månad 2010.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet föreliggande markanvisningsavtal beträffande
utbyggnad vid Rudolf Bååths väg i Staffanstorp/ samt

att godkänna i ärendet föreliggande kalkyl för exploateringsprojektet Rudolf
Bååths väg.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Pierre
Sjöström (S) att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets
beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget m fl yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet föreliggande markanvisningsavtal beträffande
utbyggnad vid Rudolf Bååths väg i Staffanstorp/ samt

att godkänna i ärendet föreliggande kalkyl för exploateringsprojektet Rudolf
Bååths väg.

O rdfö randens sig i Justerandens sign Utd ragsbestyrkande

c.s ^^
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STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 228 2012-12-17

Kommunstyrelsen § 2 2013-02-11

Exploateringskalkyl avseende exploateringsprojektet
Vikhem etapp II (dnr Ks 2011.81)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
godkännande av i ärendet föreliggande förslag till exploateringskalkyl för
exploatermgsprojektet Vikhem II/ vilket projekt ingår i fastställd projektkatalog/
och som i förslag till detaljplan illustreras med ca 60 småhus.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att en exploateringskalkyl är en
(från förkalkylen) uppdaterad kalkyl som visar de ekonomiska konsekvenser
som följer av detaljplan och tecknande av exploaterings- eller
markanvisningsavtaL

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna exploateringskalkyl avseende exploateringsprojektet Vikhem II
enligt i ärendet föreliggande förslag.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Pierre
Sjöström (S)/ att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets
beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget m fl yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna exploatermgskalkyl avseende exploateringsprojektet Vikhem II
enligt i ärendet föreliggande förslag.

O rdfö ra ndons siqn J usterandens sign Utd ragsbestyrkanderj ^
/

/
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^
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6 2013-01-28

Kommunstyrelsen g 3 2013-02-11

Planprogram för stambanans utbyggnad till fyra spår
genom Hjärup, godkännande av m m (dnr Ks 2012.57)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
godkännande av planprogram och programsamrådsredogörelse avseende
utformningen av stambaneområdet i Hjärup vid utbyggnad till fyra spår.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att ärende om idéförslag kring
utformningen av aktuellt område har presenterats för kommunstyrelsen den 7
mars 2011, för allmänheten den 10 mars 2011, och för kommunstyrelsens
arbetsutskott den 26 april 2011.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet föreliggande planprogram och programsamråds-
redogörelse för stambanans utbyggnad till fyra spår genom Hjärup/ samt

att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta detaljplaner
för stambanans utbyggnad till fyra spår genom Hjämp/ detta då i enlighet med
enligt första att-satsen godkänt planprogram, gällande översiktsplan samt plan-
och bygglagens reglering.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet föreliggande planprogram och programsamråds-
redogörelse för stambanans utbyggnad till fyra spår genom Hjämp/ samt

O rd fö ra ndenssigi Justerandens sig» Utct råg sbesfyrkande

^ ^
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-02-11

att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta detaljplaner
för stambanans utbyggnad till fyra spår genom Hjärup/ detta då i enlighet med
enligt första att-satsen godkänt planprogram/ gällande översiktsplan samt plan-
och bygglagens reglering.

O rdfö ra ndens sig Justerandenssign U td ragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 7 2013-01-28

Kommunstyrelsen g 4 2013-02-11

Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggning,
utvidgning av verksamhetsområdet för (dnr Ks 2013.13)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt tekniska
nämndens beslut den 15 januari 2013, § 3/ med förslag om utvidgning av
Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggnings verksamhetsområde.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt lagen om allmänna
vattentjänster gäller bl a att kommuner är skyldiga att om det med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön behöver anordnas vattenförsörjning
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse skall kommunen bestämma det verksamhetsområde mom vilken
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas/ och se till att behovet
snarast/ och så länge behovet finns kvar/ tillgodoses genom en allmän va-
anläggning.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att verksamhetsområdet för Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggning
skall utvidgas genom att omfatta även områdena enligt tekniska nämndens
förslag den 15 januari 2013, g 3.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat förestå kommunfullmäktige
besluta

att verksamhetsområdet för Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggning

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg sbestyrkande

^ ^^
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Kommunstyrelsen 2013-02-11

skall utvidgas genom att omfatta även områdena enligt tekniska nämndens
förslag den 15 januari 2013, g 3.

Ordförandens sigr Justerandens sign U td råg s besty rkan de
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 232 2012-12-17

Kommunstyrelsen g 5 2013-02-U

Granskning av folkhälsoarbetet i Staffanstorps kommun
(dnr Ks 2012.340)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt revisorer-
nas gransknmgsrapport den 12 oktober 2012 om folkhälsoarbetet/ då med begä-
rån om svar på denna granskning.

I ärendet föreligger förslag till yttrande.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta förestå
kommunstyrelsen besluta att avge svar på revisorernas granskningsrapport om
folkhälsoarbetet enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunsty-
relsen besluta att instämma i förslag till svar/ bortsett från att det måste till en
ännu tydligare styrning kring hur folkhälsan skall förbättras i kommunen
utifrån de granskade nämndernas och styrelsens perspektiv/ och att det måste
till ytterligare åtgärder för att genomföra en strukturerad och samlad
uppföljning inom området.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn LÖvendahls (S) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat
bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
att avge svar på revisorernas granskningsrapport om folkhälsoarbetet enligt i
ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) reserverar sig muntligen mot beslutet/ då till förmån för
eget yrkande.

O rd förandens sigi Justerandens sig U td råg sbestyrkande

c s ^/̂
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-02-11

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att instämma i
förslag till svar, bortsett från att det måste till en ännu tydligare styrning kring
hur folkhälsan skall förbättras i kommunen utifrån de granskade nämndernas
och styrelsens perspektiv/ och att det måste till ytterligare åtgärder för att
genomföra en strukturerad och samlad uppföljning inom området.
Kommunerna har genom sina olika områden direkt ansvar för folkhälsan. Det
är därför viktigt att ta reda på hur hälsoförhållanden är i vår kommun och vilka
grupper som är särskilt utsatta/ samt ha ett helhetsperspektiv på frågan/ samt
att ett integrerat hälso- och miljöråd skall skapas i vår kommun för att arbeta
med frågorna och forma såväl hälso- som miljöpolitiska mål för vår kommun i l

syfte att uppnå ett socialt hållbart samhälle.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Liliana Lindströms (M) och Pierre Sjöströms (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströms CM) yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

// Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej."

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Nino Vidovic (M), Bertil Persson (M)/ Berit
Lagergren (M)/ Eric Tabich (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ Yvonne Nilsson (C) och
Helene Ohman (FP)/ och fyra nej-röster/ då av Pierre Sjöström (S)/ Torbjörn
Lövendahl (S)/ Carina Dilton (S) och Werner Unger (S).

d

O rc|Mra r^ens sign Justerandens sig Utdragsbestyrkande.c|Mrarp
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Kommunstyrelsen 2013-02-11

Kommunstyrelsen har således beslutat

att avge svar på revisorernas granskningsrapport om folkhälsoarbetet enligt i
ärendet föreliggande förslag.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen
mot beslutet enligt bilaga l.

O rdfö ra n densslgi J u sterandens sigr Utäragsbestyrkande

63 r/
f

/



KS 5/13 Bilaga l

<?&
glReservation granskning folkhälsoarbetet i w

<s?Staffanstorps kommun

Kommunerna har genom sina olika områden direkt ansvar för folkhälsan. Det är därför viktigt att
ta reda på hur hals o förhållanden ät i vår kommun och vilka gi-upper som är särskilt utsatta, samt
att ha ett helhetsperspektiv på frågan. Vi socialdemokrater anser att ett integrerat hälso- och
mHJöråd borde skapas i vår kommun för att arbeta med frågorna och forma såväl hälso- som
miljöpolitiska mål för vår kommun i syfte att uppnå ett socialt håUbaft samhälle.

Det måste till en ännu tydligare styrning kring hur folkhälsan ska förbättras i kommunen utifrån
de granskade nämndernas och styrelsens perspektiv, och att det måste dU ytterligare åtgärder för
att genomföra en strukturerad och samlad uppföljning inom området.

Vi socialdemokrater reserverar oss tiU förmån fot vårt eget yrkande.

Staffanstorp den U februari 2013

Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun

/^ //^fr'/eu^/

Piette S jo ^f töm

^
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 233 2012-12-17

Kommunstyrelsen § 6 2013-02-11

Granskning av barn- och utbildningsnämndens över-
gripande ekonomistyrning (dnr Ks 2012.341)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt revisorer-
nas granskningsrapport den 12 oktober 2012 om barn- och utbildningsnämn-
dens övergripande ekonomistyrning/ då med begäran om svar på denna
granskning.

I ärendet föreligger förslag till yttrande.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att avge svar på revisorernas granskningsrapport
// Barn- och utbildningsnämndens övergripande ekonomistyrning7' enligt i
ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att avge yttrande enligt följande: //Den
socialdemokratiska oppositionen finner det anmärkningsvärt att inte även
kommunstyrelsens presidium intervjuats/ då även kommunstyrelsens
ekonomistyrning av resultatenheterna varit föremål för granskning. Även om
den socialdemokratiska oppositionen inte förespråkar nuvarande beställar-
utfÖrarorganisationen/ så delar vi majoritetens uppfattning att revisionen vid
sin granskning har att förhålla sig till gällande organisation. Den
socialdemokratiska oppositionen delar däremot revisionens uppfattning att
kommunstyrelsen borde utöva en tydligare styrning av att barn- och
utbildningsnämnden håller sig inom tilldelade medel. I övrigt ansluter sig den
socialdemokratiska oppositionen till majoritetens yttrande. //

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat
bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

^7/ c
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-17

Kommunstyrelsen 2013-02-11

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
att avge svar på revisorernas granskningsrapport //Barn- och utbUdningsnämn-
dens övergripande ekonomistyrning" enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) reserverar sig muntligen mot beslutet/ då till förmån för
eget yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen besluta att bifalla arbetsutskottets
beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att avge yttrande
enligt följande: "Den socialdemokratiska oppositionen finner det
anmärkningsvärt att inte även kommunstyrelsens presidium intervjuats/ då
även kommunstyrelsens ekonomistyrning av resultatenheterna varit föremål

. k

för granskning. Även om den socialdemokratiska oppositionen inte förespråkar
nuvarande beställar-utförarorganisationen, så delar vi majoritetens uppfattning
att revisionen vid sin granskning har att förhålla sig till gällande organisation.
Den socialdemokratiska oppositionen delar däremot revisionens uppfattning
att kommunstyrelsen borde utöva en tydligare styrning av att barn- och
utbildningsnämnden håller sig inom tilldelade medel. I övrigt ansluter sig den
socialdemokratiska oppositionen till majoritetens yttrande. //

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Nino Vidovics (M) och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande
enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen
beslutat bifalla Nino Vidovics (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

// Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre
Sjöströms (S) yrkande röstar nej. //

Ordförandens sign Justerahdens sign U td ragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-02-11

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Persson (M)/ Berit
Lagergren (M)/ Eric Tabich (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ Yvonne Nilsson (C) och
Helene Ohman (FP)/ och fyra nej-röster/ då av Pierre Sjöström (S)/ Torbjörn
Lövendahl (S)/ Carina Dilton (S) och Werner Unger (S)

Kommunstyrelsen har således beslutat

att avge svar på revisorernas granskningsrapport "Barn- och utbildningsnämn-
dens övergripande ekonomistyrning" enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen
mot beslutet enligt bilaga l.

Ordförandens sigi Justerandens sign Utdragsbestyrkande

cs ^
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KS § 6/13 Bilaga l

<.&
glReservation granskning av Barn- och w

<;?utbildningsnämndens övergripande
ekonomistyrning

Den socialdemokratiska oppositionen finner det anmärkningsvärt att inte även
kommunstyrelsens presidium intervjuats, då även kommunstyrelsens ekonomistyrning av
resultatenheterna varit fötemål för granskning. Även om den socialdemokratiska oppositionen
inte förespråkar nuvarande be s täTkr-utfofaf organisationen, så delar vi majoritetens uppfattning
att revisionen vid sin granskning har att förhålla sig tiU gällande organisation. Den
socialdemokratiska oppositionen delar däremot revisionens uppfattning att kommunstyrelsen
borde utöva en tydligare stymmg av att barn- och utbildningsnämnden hållet sig inom tilldelade
medel. I övrigt ansluter sig den socialdemokratiska oppositionen till majoritetens yttrande.

Vi socialdemoktatejf: reserverar oss till förmån för vårt eget yrkande.

Staffanstotp den 11 februari 2013

Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun

f

^ J/,
J
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Pierre Sitiström
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234 2012-12-17

Kommunstyrelsen § 7 2013-02-11

Granskning av rektorns styrning och ledning i Staffans-
torps kommun (dnr Ks 2012.342)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt revisorer-
nas granskningsrapport den 12 oktober 2012 om rektorns styrning och ledning i l

Staffanstorps kommun/ då med begäran om svar på denna granskning.

I ärendet föreligger förslag till yttrande.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta förestå
kommunstyrelsen besluta att avge svar på revisorernas granskningsrapport
// Granskning av rektorernas styrning och ledning i Staffanstorps kommun" en-
ligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunsty-
relsen besluta att avge yttrande enligt följande: "Den socialdemokratiska oppo-
sitionen delar revisionens uppfattning att det måste vidtas åtgärder för atttyd-
liggöra ansvarsfördelningen mellan Barn och Utbildning samt Skola-förskola
Produktion. I övrigt ansluter sig den socialdemokratiska oppositionen till majo-
ritetens yttrande. //

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat
bifalla ordförandens yrkande, vilket beslut av ordföranden, då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att avge svar på revisorernas granskningsrapport "Granskning av rektorernas
styrning och ledning i Staffanstorps kommun" enligt i ärendet föreliggande
förslag.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordförandens sign Justerandens sig Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2013-02-11

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att avge yttrande
enligt följande: //Den socialdemokratiska oppositionen delar revisionens
uppfattning att det måste vidtas åtgärder för att tydliggöra ansvarsfördelningen
mellan Barn och Utbildning samt Skola-förskola Produktion. I övrigt ansluter
sig den socialdemokratiska oppositionen till majoritetens yttrande. //

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Nino Vidovics (M) och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande
enligt ovan, och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen
beslutat bifalla Nino Vidovics (M) yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då
votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att avge svar på revisorernas granskningsrapport "Granskning av rektorernas
styrning och ledning i Staffanstorps kommun" enligt i ärendet föreliggande
förslag.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen
mot beslutet enligt bilaga l.

Ordförandens sig Justerandens sigi U td råg sbesfyrkande

c, ^^1



KS § 7/13 Bilaga l

^
g»Reservation granskning av rektorns styrning och w

«ledning i Staffanstorps kommun

Revisionen bedömer att Kommunstyrelsen samt Barn- och utbildningsnämnden inte i alla delar
har säkerställt att varje enskild rektor har möjlighet att utföra det pedagogiska uppdraget på ett
ändamålsenligt sätt. Rektorerna upplever att ansvars föf delningen mellan enheten Barn- och
utbildning och Skola-Förskola Produktion är otydlig. Vidare anser några av rektorerna att
kommunikationen meUan central nivå och skolorna kan vidareutvecklas.

Områden som behöver utvecklas:

l. Organisationen- Ansvatfördelning skolfrågor
2. Styrning- stöd från utbildningsstrateg, samarbete mellan, skolor
3. Stödfunktion och kvalitetsarbete- Administration, ekonomi. KvaUtetshjul och

säkerställande av att kopplingen mellan de kommunala och lokala kvalitetsmålen. Sist
men inte minst ge rektoi-er förutsättningar för att i högre grad närvara i
undervisningstillfällena så att deras möjlighet att agera på pedagogisk ledare stärks.

Den socialdemokratiska oppositionen dekr revisionens uppfattning att det måste vidtas åtgärder
fot att tydliggöta ansvarsfördelningen mellan Barn- och utbildning samt Skola-fötskola
Produktion. I övrigt ansluter sig den socialdemokratiska oppositionen till majoritetens yttrande.

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för vårt eget yrkande.

Staffanstorp den U februari 2013

Socialdemoktatema i Staffans torps kommun

f

^ Msr/^
Pierre SiÖsttöm

C 5 ^
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237 2012-12-17

Kommunstyrelsen § 8 2013-02-11

Malmö FF:s fotbollsakademi, erbjudande om att teckna
avsiktsförklaring om (dnr Ks 2012.383)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende enligt erbjudande från Malmö
FF om tecknande av avsiktsförklaring syftande till att det skall bildas en s k fot-
bollsakademi vid en grundskola i Staffanstorp/ då med målsättningen att skolan
efter tre år skall bli certifierad MFF-fotbollsakademi.

Arbetsutskottet beslutar dels

att föreslå kommunstyrelsens ordförande besluta att med Malmö Fotbollföre-
ning ingå samarbetsavtal om s k fotbollsakademi i Staffanstorp/ enligt i ärendet
föreliggande förslag/ samt med de ändringar därav och tillägg som befinns
påkallade/

ä

dels föreslå kommunstyrelsen besluta

att utgiften för avtal om fotbollsakademi enligt första stycket för år 2013 skall fi-
nansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter nästkommande år/ medan sådana utgifter senare år skall utgöra del av
ordinarie budget för barn- och utbildningsnämnden och kulhir- och
fritidsnämnden.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen/ med den ändringen att orden
// nästkommande år// skall ersättas med orden "år 2013/// skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Eric Tabichs (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans
mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av
ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att utgiften för avtal om fotbollsakademi enligt första stycket för år 2013 skall fi-
nansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter år 2013 / medan sådana utgifter senare år skall utgöra del av

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2013-02-11

ordinarie budget för barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.

Ordförandens sig Justerandens sign U td råg s bestyrkande
>
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13 2013-01-28

Kommunstyrelsen § 9 2013-02-11

Förvärv av fastigheter, delegation från
kommunfullmäktige av rätt till m m (dnr Ks 2013.17)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om delegation
till kommunstyrelsen av rätt till förvärv av fast egendom m m.

Det antecknas dll arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 6
februari 2006, § l/ i ärende om fastställande av Tillväxt 7000-projektet har
beslutat bl a att uppdra till kommunstyrelsen att genom köp eller på annat sätt
förvärva all sådan fast egendom som behövs för att möjliggöra att Tillväxt 7000-
programmet kan förverkligas/ att Tillväxt 7000- programmet inte längre gäller
som planerings- och styrinstrument/ utan har ersatts av gällande översiktsplan
Framtidens kommun/ perspektiv 2038/// samt att behov bedöms föreligga även//

framgent av bemyndigande till kommunstyrelsen av förvärv och överlåtelser av
mark som syftar till att beslut som avser samhällsplanering som följer av
Översiktsplanen skall kunna genomföras.

Arbetsutskottet gör vidare den bedömningen att kommunstyrelsens reglemente
i den del som avser bemyndigande att ingå borgensåtagande för Staffanstorps-
hus AB bör revideras med hänsyn till innehållet i nu gällande ägardirektiv för
av kommunens direkt och indirekt helägda aktiebolag m m.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att, då med upphävande av sitt beslut den 6 februari 2006, g l/ i reglementet för
kommunstyrelsen/ under rubriken //Delegering från kommunfullmäktige"/ då i l

den del som avser rätt att förvärva fast egendom/ ge detta bemyndigande
följande lydelse:

f/ förvärv och försäljningar av fast egendom för möjliggörande och verkställighet
av beslut som följer av gällande översiktsplan/

förvärv och försäljningar av fast egendom i andra fall än som avses ovan inom
av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande
belopp och villkor i övrigt/'/

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-02-11

att i reglementet för kommunstyrelsen göra den redaktionella ändringen att
innehållet i de två rubrikerna //Delegering från kommunfullmäktige //

sammanförs under en rubrik med samma lydelse/ varvid de delar som avser
delegation i fråga om ekonomisk förvaltning ges följande/ i sak oförändrade/
lydelse:

"ekonomisk förvaltning/ då enligt förekommande av kommunfullmäktige
fastställda riktlinjer och direktiv/ med vilket avses bl a placering och upplåning
av medel/ tillseende av att betalning av kommunens fordringar inflyter och att
kommunens skulder betalas/ tecknande av erforderliga försäkringar för
kommunens verksamheter samt/ då enligt direktiv från förvaltande nämnd/
donationsförvaltning/

att i den del av reglementet för kommunstyrelsen som avser delegation av
beslutanderätt om ingående av borgensåtagande ge detta bemyndigande
följande lydelse "borgen/ inklusive att besluta om avgift för kommunens
borgensförbindelser/ för Staffanstorps Centrum AB:s/ och detta aktiebolags
helägda aktiebolags lån/ dock högst med belopp som motsvarar låntagande
aktiebolags årliga besparing till följd av det kommunala borgensåtagandet //

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Pierre
Sjöström (S)/ att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets
beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget m fl yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att/ då med upphävande av sitt beslut den 6 februari 2006, § l/ i reglementet för
kommunstyrelsen/ under rubriken //Delegering från kommunfullmäktige"/ då i
den del som avser rätt att förvärva fast egendom/ ge detta bemyndigande
följande lydelse:

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande
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Kommunstyrelsen 2013-02-11

förvärv och försäljningar av fast egendom för möjliggörande och verkställighet//

av beslut som följer av gällande översiktsplan/ förvärv och försäljningar av fast
egendom i andra fall än som avses ovan mom av kommunfullmäktige fastställd
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt/'/

att i reglementet för kommunstyrelsen göra den redaktionella ändringen att
innehållet i de två rubrikerna //Delegering från kommunfullmäktige //

sammanförs under en rubrik med samma lydelse/ varvid de delar som avser
delegation i fråga om ekonomisk förvaltning ges följande/ i sak oförändrade/
lydelse:

ekonomisk förvaltning/ då enligt förekommande av kommunfullmäktige//

fastställda riktlinjer och direktiv/ med vilket avses bl a placering och upplåning
av medel/ tillseende av att betalning av kommunens fordringar inflyter och att
kommunens skulder betalas/ tecknande av erforderliga försäkringar för
kommunens verksamheter samt/ då enligt direktiv från förvaltande nämnd/
donationsförvaltning/

att i den del av reglementet för kommunstyrelsen som avser delegation av
beslutanderätt om ingående av borgensåtagande ge detta bemyndigande
följande lydelse //borgen/ inklusive att besluta om avgift för kommunens
borgensförbindelser/ för Staffanstorps Centrum AB:s/ och detta aktiebolags

*

helägda aktiebolags lån/ dock högst med belopp som motsvarar låntagande
aktiebolags årliga besparing till följd av det kommunala borgensåtagandet."

O rdfö ra ndens sign Justerandens sign Ufd råg s bestyrka n de
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Kommunstyrelsen § 10 2013-02-11

.

Ändring i bolagsordningen för Staffanstorps Reningsverk
AB (dnr Ks 2012.325)

Kommunstyrelsen upptar för beredning ärende om ändring av bolags-
ordningen för Staffanstorps Reningsverk AB i den del som avser antalet aktier i
detta bolag.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att till följd av felskrivning har i
den bolagsordning för detta bolag som antogs av kommunfullmäktige den 17
december 2012, § 209, felaktigt angivits att antalet aktier skall vara 100 till 1000,
vilket istället rätteligen skall vara 1000 till 4000.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet yrkar ordföranden Christian
Sonesson (M) att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att g 5 i bolagsordningen för Staffanstorps Reningsverk AB skall ha
följande lydelse "Antalet aktier skall vara lägst 1000 och högst 4000//.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har t

kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att g 5 i bolagsordningen för Staffanstorps Reningsverk AB skall ha följande
lydelse "Antalet aktier skall vara lägst 1000 och högst 4000//.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna/ då med hänvisning till
den socialdemokratiska oppositionens ställningstagande i frågan i
kommunfullmäktige 2012-12-17/ § 209, liksom även ledamoten för
Centerpartiet/ anmäler före det att ordföranden ställer proposition på i ärendet
framställt yrkande att de ej deltar i kommunstyrelsens beslut i ärendet.

öräföra ndenssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen § 11 2013-02-11

Kompensation till resultatenheter för lönekostnads-
förändringar år 2012 (dnr Ks 2012.131)

Kommunstyrelsen upptar ärende om beviljande av kompensation till resultat-
enheter för de lönekostnadsförändrmgar för lärarpersonal som 2012 års
löneavtalsrörelse har inneburit.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att arbetsutskottet/ som har
berett ärendet vid sammanträde den 28 januari 2013, § 5/ utan eget
beslutsförslag har Överlämnat ärendet till kommunstyrelsen/ samt att i ärendet
föreligger/ då med utgångspunkt i resultatenheternas respektive uppnådda
lönespridningsnivåer/ utarbetat förslag till beviljande av kompensation för de
ökade lönekostnader som 2012 års löneavtalsrÖrelse för lärarpersonal har
medfört.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att kompensation till resultatenheter för de ökade lönekostnader som 2012 års
lÖneavtalsrörelse för lärarpersonal har medfört år 2012 skall lämnas enligt i
ärendet föreliggande förslag/ då att finansieras inom ramen för bokslut för år
2012, att uppdra till kommundirektören att/ då senast vid arbetsutskottets
ordinarie sammanträde den 17 juni 2013, redovisa förslag till lönekriterier som
syftar till en ökad lönespridning mellan de anställda vid de olika
resultatenheterna/ samt att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att
fastställa lönekriterier enligt föregående att-sats.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att full
kompensation skall utges till samliga resultatenheter för de Ökade
lönekostnader som 2012 års löneavtalsrörelse för lärarpersonal har medfört år
2012, då att finansieras inom ramen för bokslut för år 2012, samt därutöver
bifall till ordförandens yrkande enligt dess andra och tredje att-satser.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande enligt ovan/ och
förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla
ordförandens yrkande.

O rd fö ra ndens sign Justerandens sign U td rågs bestyrka n d e
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Kommunstyrelsen 2013-02-11

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

//Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre
Sjöströms (S) yrkande röstar nej."

Vid omröstningen avges åtta ja-röster/ då av ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Persson (M)/ Berit
Lagergren (M)/ Eric Tabich (M)/ Shkurte Xhemajli (M) och Helene Öhman (FP)/
och fem nej-rÖster/ då av Pierre Sjöström (S)/ Torbjörn LÖvendahl (S)/ Carina
Dilton (S) Werner Unger (S) och Yvonne Nilsson (C).

Kommunstyrelsen har således beslutat

att kompensation till resultatenheter för de ökade lönekostnader som 2012 års
löneavtalsrörelse för lärarpersonal har medfört år 2012 skall lämnas enligt i
ärendet föreliggande förslag/ då att finansieras inom ramen för bokslut för år
2012,

+

att uppdra till kommundirektören att/ då senast vid arbetsutskottets ordinarie
sammanträde den 17 juni 2013, redovisa förslag till lönekriterier som syftar till
en ökad lönespridning mellan de anställda vid de olika resultatenheterna/ samt

*

att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa lönekriterier enligt
föregående att-sats.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen
mot beslutet enligt bilaga l.

Ordförandens sigr Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KS § 11/13 Bilaga l

^
äReservation kompensation till resultatenheter w

«för lönekostnadsförändringar 2012
!^

Bakgrund ull ärendet är att dåvarande kommunstyrelsens ordförande gav under våren 2012 ett
direktiv att lönerna skulle differentieras. Målet är att lönerna ska ha en spridning på mellan 20-30
% inom varje resultatenhet. De resultatenheter som har ökat sin spridning kommer enligt
majoritetens förslag att kompenseras medan de som inte följde direktivet kommer inte att
kompenseras fullt ut (kompensationen avser mellanskillnad mellan kompensationen i budgeten
2012 dvs 2,8% och 4,2%).

Socialdemokratins ståndpunkt är följande:

Inledningsvis kan vi konstatera att vi delar majoritetens uppfattning att lönerna ska differenderas
och att en viss lönespridning är önskvärd i vår kommun. Dock anser vi att man har börjat i fel
ända. Vi menar att Staffans torp s kommun (tillsammans med de fackliga organisationema) först
skulle ha utarbetat klara lönekriterier för verksamheten, sedan skulle implementermgen gjorts av
dessa lönekriteriei i organisationen.

Att välja att inte kompensera enheterna innebär bara att vissa enheter straffas. Det får aldrig bli så
att det är enheten (förskola, skola och ytterst barnen och elever) sona straffas om rektorn eller
förskolechefen inte har tillämpat en differentierad lönesättning på sin skola eller förskola. Vi
menar att om en enhetschef inte följer centrala direktiv (efter att man har utarbetat lönekriterier i
kommunen) så bör man ha en dialog med enhetschefen (det kan finnas förklaring tiU att man inte
följde direktivet, exempelvis pensionering, vikariat, m.m). Om det däremot inte finns en sådan
förklaring bör det påverka i viss mån enhetschefens egen löneutveckling.

Med hänvisning tiU ovanstående reserverar vi oss mot beslutet att inte kompensera samtliga
resultatenheter inom förskola-skola för lönekostnads förändringen (skiUnad mellan 2,8 % och 4,2
%) för år 2012.

Staffanstorp den 11 febtuari 2013

Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun

/^s éST
f-

'w '/)

Pierre Siéström

^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (44)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 12 2013-02-11

Val av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott (dnr
Ks 2013.11)

Kommunstyrelsen upptar ärende om val av ny ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott efter Henrik Lethin (M)/ som efter avsägelse av uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen har befriats från det uppdraget den l januari 2013,
vilket också innebär att han efter detta datum inte längre kan vara ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet yrkar ordföranden Christian
Sonesson (M) att kommunstyrelsen skall besluta att som ny ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott/ för resterande del av mandatperioden utse
Bertil Persson (M).

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden
härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott/ för resterande del av
mandatperioden utse Bertil Persson (M).

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ '^/,\.
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 13 2013-02-11

Val av ny ledamot, tillika andre vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott (dnr Ks 2013.11)

Kommunstyrelsen upptar, med anledning av avsägelse från Torbjörn
Lövendahl (S) av dessa uppdrag/ ärende om val av ny ledamot/ tillika andre
vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet yrkar ordföranden Christian
Sonesson (M) att kommunstyrelsen skall besluta att bevilja Torbjörn Lövendahl
(S) entledigande från uppdraget som ledamot/ tillika andre vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott/ samt att/ då för resterande del av
mandatperioden/ som ny ledamot/ tillika andre vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott utse Pierre Sjöström (S)/ och som ny ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott/ för resterande del av mandatperioden utse
Torbjörn Lövendahl (S).

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden
härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att bevilja Torbjörn Lövendahl (S) entledigande från uppdraget som ledamot/
tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott/ samt

att/ då för resterande del av mandatperioden/ dels som ny ledamot/ tillika andre
vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Pierre Sjöström (S)/ dels
som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Torbjörn Lövendahl
(S).

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (44)

m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 14 2013-02-11

Internkontrollplan 2013 (dnr Ks 2012.347)

Kommunstyrelsen upptar ärende om fastställande av internkontrollplan för år
2013.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Pierre Sjöström S) yrkar/ med instämmande av ordföranden Christian Sonesson
(M)/ att kommunstyrelsen skall besluta att återremittera ärendet till
kommundirektören för analys med inventering/ värdering av risker och dess
konsekvenser inom kommunstyrelsens verksamhetsområden/ då för
redovisning för kommunstyrelsens arbetsutskott vid dess ordinarie
sammanträde den 25 mars 2013, samt att uppdra till kommunstyrelsens
arbetsutskott att redovisa denna analys samt förslag på områden som skall vara
föremål för 2013 års internkontrollplan.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Pierre Sjöströms (S) m fl yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hans mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut
av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att återremittera ärendet till kommundirektören för analys med inventering/ l

värdering av risker och dess konsekvenser inom kommunstyrelsens
verksamhetsområden/ då för redovisning för kommunstyrelsens arbetsutskott
vid dess ordinarie sammanträde den 25 mars 2013, samt

att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att redovisa denna analys samt
förslag på områden som skall vara föremål för 2013 års internkontrollplan.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande

c^ û/
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 15 2013-02-11

Avtal om Staffanstorps Tennisklubbs amortering av sina
investeringslån (dnr Ks 2013.30)

Kommunstyrelsen upptar ärende om godkännande av nytt avtal med
Staffanstorps Tennisklubbs om föreningens amortering av de deras
investeringslån/ för vilka Staffanstorps kommun har ingått borgensåtagande.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet föreslaget nytt
avtal/ vilket då avses ersätta det avtal om amortering om lån som
kommunstyrelsen har godkänt den 31 maj 2010, § 41, är föranlett av ändrade
ekonomiska förhållanden för Staffanstorps Tennisklubb.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att godkänna i ärendet föreliggande förslag till avtal med Staffanstorps
Tennisklubb om föreningens amortering av lån för vilka Staffanstorps kommun
har tecknat borgensåtagande.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet föreliggande förslag till avtal med Staffanstorps
Tennisklubb om föreningens amortering av lån för vilka Staffanstorps kommun
har tecknat borgensåtagande.

Ordförandens sfgn Juste ra ndens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 16 2013-01-28

Kommunstyrelsen § 16 2013-02-11

Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten år
2012 (dnr Ks 2013.18)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt
konsumentyägledarens redovisning av under år 2012 bedriven
konsumenh^ägledningsverksamhet.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att lägga lämnad redovisning till handlingarna.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla arbetsutskottets beslutsf årslag.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att lägga lämnad redovisning till handlingarna.

Ordförandens sigr J u ste randens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235 2012-12-17

Kommunstyrelsen § 17 2013-02-11

Redovisning av ej färdigt beredda motioner och medbor-
garförslag (dnr Ks 2012.385)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt kansliets
redovisning av ej färdigt beredda motioner och medborgarförslag/ vilken redo-
visning enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige skall lämnas för full-
mäktige vid dess första ordinarie sammanträde varje kalenderår.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna/ och till handlingarna lägga/ i ärendet lämnad redovisning av ej
färdigt beredda motioner och medborgarförslag.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att godkänna/ od-i till handlingarna lägga/ i ärendet lämnad redovisning av ej
färdigt beredda motioner och medborgarförslag.

Ö rdfö ra ndens sign Justerandens sign Utd rägsbestyrkande
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m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 8 2013-01-28

Kommunstyrelsen § 18 2013-02-11

Besvarande av motion om att införa alkolås i

Staffanstorps kommuns bilar (dnr Ks 2012.399)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om att införa alkolås i Staffanstorps
kommuns bilar m m.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att/ då med anledning av en av
Pierre Sjöström (S) väckt motion/ har kommunstyrelsen den 5 juni 2006, § 63,
beslutat att vid Staffanstorps kommuns framtida köp/ leasing eller hyra av
fordon för egen verksamhet skall samtliga fordon vara försedda med alkolås/
samt att inom ramen för befintliga anslag skall i största möjliga mån tillses att
de fordon som ingår i nuvarande fordonspark förses med alkolås/ varefter
kommunfullmäktige den 19 juni 2006, § 78, i samma ärende har beslutat att vid
framtida upphandlingar av skolskjutsverksamhet skall ställas krav på
leverantören att för verksamheten nyttjade motorfordon skall vara försedda
med alkolås/ medan vid framtida upphandlingar av färdtjänsh^erksamhet skall
om så är praktiskt möjligt krävas att i de fordon som nyttjas för sådant ändamål
skall finnas alkolås.

1

Arbetsutskottet beslutar dels

att erinra upphandlingsansvariga i kommunen om vid upphandling gällande
direktiv om utrustning med alkolås i fordon som nyttjas för Staffanstorps
kommuns verksamheter/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har

O rdfö ra ndens sign Justerandens sign Utdrag sbestyrkande
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-02-11

kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s besty rkan de
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9 2013-01-28

Kommunstyrelsen § 19 2013-02-11

Besvarande av motion om att skapa ett aktuellt alkohol-
och drogpolitiskt program för Staffanstorps kommun (dnr
Ks 2012.400)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om att det skall utarbetas ett
alkohol- och drogpolitiskt program för Staffanstorps kommun.

Till arbetsutskottets protokoll antecknas att i ärendet föreligger av
kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen/ samt att för närvarande inte upprätta ett särskilt alkohol- och
drogpolitiskt program.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med
hänvisning till att kommunens certifiermg ska förnyas under 2013 och där
ingår/ som en viktig del/ också de alkohol- och drogpolitiska frågorna/ anse
motionen som besvarad.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande enligt ovan/ och
förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat bifalla
ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/
härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen/ samt

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s b estyrkande

^ ^^
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^%i
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-02-11

att för närvarande inte upprätta ett särskilt alkohol- och drogpolitiskt program.

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligen mot arbetsutskottets beslut/ då till
förmån för eget yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kommun-
fullmäktige besluta att då kommunens certifiering "säker och trygg kommun //

ska förnyas under 2013 och där ingår/ som en viktig del/ också de alkohol- och
drogpolitiska frågorna/ anse motionen som besvarad.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Liliana Lindströms (M) och Pierre Sjöströms (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande/ vilket beslut
av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att avslå motionen/ samt

att för närvarande inte upprätta ett särskilt alkohol- och drogpolitiskt program.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig muntligen
mot kommunstyrelsens beslut/ då till förmån för Pierre Sjöströms (S) yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10 2013-01-28

Kommunstyrelsen § 20 2013-02-11

Besvarande av motion om läxhjälp till alla m m (dnr Ks
2012.398)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av motion från Pierre Sjöström (S) med yrkande i första hand om erbjudande av
läxhjälp till alla elever inom skolans ansvar/ och i andra hand införande av
// Rut-läxhJälpsstöcT till de barn och elever vars föräldrar är beroende av
försörjningsstöd.

Det antecknas följande till arbetsutskottets protokoll.

Som framgår av kommunfullmäktiges beslut den 11 juni 2012, § 121, och den 17
december 2012, § 218, skall frågor som det ankommer på nämnder att besluta i
inte prövas i sak och avgöras av kommunfullmäktige även om ärendet har
väcks genom en motion eller ett medborgarförslag. Om en motion eller ett
medborgarförslag rör någon angelägenhet som det enligt en nämnds
reglemente ankommer på denna att avgöra/ överlämnas därför ärendet för
sakprövning och beslut till berörd facknämnd av kommunfullmäktige.

Varken frågor som rör erbjudande av läxhjälp till elever/ eller principer och
riktlinjer för biståndsprövning enligt socialtjänstlagen utgör sådana ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen som det enligt
kommunallagen ankommer på kommunfullmäktige att besluta i/ utan är istället
angelägenheter som det reglementsenligt ankommer på barn- och utbildnings-
nämnden respektive socialnämnden att ansvara för.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning och
beslut vad gäller framfört yrkande om erbjudande om läxhjälp/ då med
anmodan till barn- och utbildningsnämnden att om den inte skulle bifalla detta
motionsyrkande/ att i sin tur överlämna motionen till socialnämnden för dess
prövning och beslut av motionärens yrkande om att bistånd skall kunna lämnas
för läxhjälp/ då som ett komplement till försörjningsstöd/ samt att därmed anse
motionen besvarad.

O rd fö ra n d e n s sign Justerandens sign U td ra g s bestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28

Kommunstyrelsen 2013-02-11

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande enligt ovan/ och
förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat bifalla
ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/
härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut vad gäller framfört yrkande om erbjudande om läxhjälp/ då med
anmodan till barn- och utbildningsnämnden att om den inte skulle bifalla detta
motionsyrkande/ att i sin tur överlämna motionen till socialnämnden för dess
prövning och beslut av motionärens yrkande om att bistånd skall kunna lämnas
för läxhjälp/ då som ett komplement till fÖrsörjningsstöd/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligen mot arbetsutskottets beslut/ då till
förmån för eget yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kommun-
fullmäktige besluta att bifalla motionen.

* *

Helene Ohman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till barn- och
utbildningsnämnden för dess prövning och beslut vad gäller framfört yrkande
om erbjudande om läxhjälp.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n de
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STAFFAN STOR PS
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Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
. .

vart och ett av Nino Vidovics (M)/ Pierre Sjöströms (S) och Helene Öhmans (FP)
respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening
har kommunstyrelsen beslutat bifalla Nino Vidovics (M) yrkande.

Votering begärs.

Ordföranden förklarar att Nino Vidovics (M) yrkande utgör huvudförslag vid
begärd omröstning/ och ställer sedan för utseende av motförslag vid den
begärda voteringen proposition på vart och ett av Pierre Sjöströms (S) och

. <

Helene Ohmans (FP) respektive yrkande/ och förklarar därefter att enligt hans
mening har kommunstyrelsen beslutat att Pierre Sjöströms (S) skall vara
motförslag vid omröstningen/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen godkänner härefter följande voteringsproposition.

// Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre
Sjöströms (S) yrkande röstar nej//

Vid omröstningen avges åtta ja-röster/ då av ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Nino Vidovic (M), Bertil Persson (M)/ Berit
Lagergren (M)/ Eric Tabich (M)/ Shkurte Xhemajli (M) och Yvonne Nilsson (C)/
och fyra nej-röster/ då av Pierre Sjöström (S)/ Torbjörn Lövendahl (S)/ Carina

f

Dilton (S) och Werner Unger (S)/ medan en ledamot/ Helene Öhman (FP)/ avstår
från att delta i kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut vad gäller framfört yrkande om erbjudande om läxhjälp/ då med
anmodan till barn- och utbildningsnämnden att om den inte skulle bifalla detta
motionsyrkande/ att i sin tur överlämna motionen till socialnämnden för dess
prövning och beslut av motionärens yrkande om att bistånd skall kunna lämnas
för läxhjälp/ då som ett komplement till försörjningsstöd/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
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Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen
mot kommunstyrelsens beslut enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KS § 20/13 Bilaga l

^
g»Reservation läxhjälp och Rut-läxhjälpbidtag w

<ssvtiU familjer som har försÖrjningsstöd.

Vi socialdemokrater tycker att det är kommunernas ansvar att se till att aUa elever ^
har tillgång dU hjälp- och stödundemsning. En dUgång som ska vara oberoende
av föräldrarnas ekonomi och sociala situation i övrigt. Läxhjälp ska erbjudas oberoende av föräldrarnas
ekonomi, egna förmåga att hjälpa tIU eller möjlighet att tidsmässigt få ihop vardagen. Det ska vara upp till
skolan att organisera läxhjälpcn på det sätt som skolan ser fungerar bäst.

Regeringen har beslutat att införa ett rutavdrag för läxhjälp. Målet med regeringens förslag fciU att utöka
rutavdraget till att omfatta läxhjälp är en "likabehandlings princip". Så uttryckte sig Anders Borgs
statssekreterare Hans Lindberg.

Risken är istället att klyftorna i skolorna ökar ytterligare när de som har råd kan köpa mer läxhjalp.

Om en familj som tvingas leva på försörjnings stöd skulle välja att spara in på mat och kläder en månad så
skulle de ändå inte få ta del av rutavdraget för ex läxhjälp. Det handlar om 138.000 barn l Sverige.

De do kommunerna som tar ut mest rutavdrag återfinns på listan över de tolv kommuner som har bäst
skolresultat. Nu kan de som bor i dessa kommuner dra ifrån ytterligare.

Det är uppenbart att det inte ar de som behöver extra stöd som kommer att söka mtavdrag för läxhjälp.
My Academys vd sa att rutavdragets ökade popularitet har gjort att "vi nu närmar oss även medelfamiljer".
Man vad erbjuder vi de andra då?

My Academy skriver för övrigt i sin reklambroschyr att läxhjälp af "skillnaden mellan att bli tvingad till ett
gymnasieprogcam för att betygen inte räcker eller fritt kunna valp det man vill".

Såväl skattevcrket, Skolverket som lärarfacken har varit negativa till rut-läxhjälpfeformen. Trots det valde
riksdagen att införa reformen.

Vi har också kunnat konstatera att skolornas läxhj alp verksamhet varierar mycket mellan skolorna. Vissa
skolorna har en tydlig läxhjälpverksamhet (flera dagar i veckan) medan andra bedriver detta högst en gång
i veckan.

Med anledning av ovanstående hemställer jag att kommunfullmäkrige måste i första hand besluta
att läxhjalpen sks erbjudas aUa elever inom ramen för skolans ansvar på det sätt som skolan ser fungerar
bäst.

Om första att-stasen avslås yfkar ]'a i andra hand att Staffanstorps kommun inför ett Rut
läxhjälpbidrag till de barn och elever vars föräldrar är beroende av försörjnings stöd (och som inte kan ta
del av Rut-läxhJälpavdraget), att Rut-laxhjälpbidraget ska göras som ett komplement till försörjnings stödet
så att likabehandlingsprindpen kan upprättsh allas.

Vi socialdemokrater tesetverar oss till förmån för våra egna yrkanden.

Staffans tofp den 11 februari 2013

Socialdemokfatetna i Staffanstorps kommun

^ d/i^me,
Piewe Sftsttöm

^
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 12 2013-01-28

Kommunstyrelsen § 21 2013-02-11

Besvarande av motion om vidtagande av åtgärder på
skolgården på Hjärups skola (dnr Ks 2012.377)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av motion från Rolf Lind (MP) med yrkande att kvarvarande del av utrymmet
på Hjärups skolas skolgård rustas upp med aktiviteter för de åldersgrupper
som har detta område som lek- och utemiljö.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll dess bedömning att i motionen
framställt förslag till åtgärder inte är en fråga av beskaffenhet att den skall
prövas av kommunfullmäktige/ som har att besluta i ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen/ att motionen därför för
ställningstagande och initiering av vidtagande av eventuella åtgärder skall
överlämnas till berörd resultatenhet/ samt att Staffanstorps Kommunfastigheter
AB har äganderätten till den fastighet som Hjärups skola är belägen på.

Arbetsutskottet beslutar dels

att överlämna motionen till kommundirektören och resultatenheten Hjärups
skola för gemensam bedömning/ samt för sådant everU-uellt förande av
överläggningar med Staffanstorps Kommunfastigheter AB om vidtagande av
åtgärder som kan föranledas av det motionen innehåller/

att uppdra till kommundirektören att all kommunstyrelsens arbetsutskott
redovisa utfallet av prövning m m enligt första att-satsen/ då att av
arbetsutskottet anmälas i kommunfullmäktige/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att med arbetsutskottets beslut i ärendet anse motionen besvarad.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har

O rdfö ra ndens sigr Justerandens sign U td råg s bestyrkande
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Kommunstyrelsen 2013-02-11

kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att med arbetsutskottets beslut i ärendet anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e
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Kommunstyrelsen § 22 2013-02-11

Redovisning av delegationsbeslut

Ekonomichefens delegationsbeslut

a) Redovisning av delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning
punkt 14a. Dnr 2012.345

*.

Övriga delegationsbeslut:

b) Yttrande över ansökningar till allmänna hemvämet. Dnr 2012.224

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen § 23 2013-02-11

Redovisning av meddelanden m m

a) Protokoll fört vid inspektion av kommunens överförmyndar verksamhet
den 8 november 2012. Dnr 2012.374

b) Ordförandens skrivelse om intresse att förvärva Stanstorp 1:776. Dnr
2012.54

c) Avtal om servitut gällande del av fastigheten Borggård 1:4 till ägaren av
fastigheten Brågarp 5:23. Dnr 2010.300

d) Meddelande om Geodatasamverkan bland Skånes kommuner. Dnr
2012.390

e) Protokoll från sammanträde med samordningsförbundet Burlöv-
Staffanstorp 2012-03-27/ 2012-05-02/ 2012-05-31/ 2012-06-20/ 2012-06-20/
2012-10-26, 2012-11-20 och 2012-12-10. Dnr 2011.77

f) Avbrytande av samarbetsavtal om upphandlingsstöd avseende ramavtal
m m per 2013-09-24. Dnr 2011.169

g) Undertecknat köpebrev om försäljning av fastigheten Brågarp 6:872 till
Jakt & Skytte i Skåne AB. Dnr 2012.301

h) Köpekontrakt med Meteorvägens Handelsområde AB om försäljning av
fastigheten Brågarp 6:700, samt köpebrev. Dnr 2012.403

i) Boverkets information om bostadsmarknadsenkäten för år 2013

j) Protokoll från styrelsesammanträde 2012-11-16 med Staffanstorps
Kommunfastigheter AB

k) Beslut om tillstånd till Region Skåne om allmän kameraövervakning på
pagatag.Dnr2012.279

Ordförandens sigr Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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l) Redovisning av konsument^ägledningsverksamhet för Svedala kommun
2012-01-01-12-31.

m) Delägarnas borgensåtaganden för Sydvatten AB:s upplåning per 2012-12-
31.Dnr2012.269

n) Dom om upphävande av länsstyrelsens beslut om miljöteknisk
markundersökning på del av fastigheten Brågarp 6:1. Dnr 2010.300

o) Optionsavtal avseende del av Brågarp 6:1 i Brågarps industriområde/
MK Illumination AB. (optionen har ej fullföljts). Dnr 2013.6

4 4

p) Överenskommelse om fastighetsreglering från Stanstorp 4:2 till Stanstorp
5:1. Dnr 2013.7

q) Avtal om konsumentvägledning i Burlövs kommun 2013. Dnr 2013.8

r) Staffanstorps kommuns yttrande till regeringskansliet över Boverkets
översyn av bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i Statskontorets
rapport om mark, bostadsbebyggelse och konkurrens. Dnr 2013.10

s) Tackkor! för deltagande vid begravning

t) SKL:s rapport vad gäller projektet "Framtidens Sverige". Dnr 2013.25

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign J u stera ndens sign Utdrag s bestyrkande
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