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m Sammanträdesdatum 2013-04-08

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Rådhuset/ sammanträdesrum Uppåkra/ måndagen den 8Plats och tid

april 2013 klockan 18.00 - 18.15

Beslutande Christian Sonesson (M)/ ordf Laila Olsen (S)
Torbjörn LÖvendahl (S) Ingrid Oxenby (M)
Pierre Lindberg (M) Shkurte Xhemajli (M)
Pierre Sjöström (S) Carina Dilton (S)
Nino Vidovic (M) Berit Lagergren (M)

* *

Bertil Persson (M) Helene Ohman (FP)
Yvonne Nilsson (C)

Övriga deltagande Werner Unger (S) Margareta Pauli (M)
Pia Jönsson (S) Ralph Friberg (SP)
Rolf Lind (MP) Gisela Nilsson (FP)
Björn Sägborg (S) Thomas Carlstedt (M)
Solveig Ohlsson (S) Henrik Lethin

Ingalill Hellberg

Utses att Justera Pierre Sjöström
Justeringens plats och tid Rådhuset 2013-04-10 klockan 16.00

^

^^_,_-Underskrifter Sekreterare Paragrafer 32-47y

sBjörn Anbring
^ t

^X^S^^S^0,
Ordförande

//^u es H-
f

Justerande ^ £//v

Pierre Sjöström

ÅN
»

NSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2013-04-08

Datum för anslags uppsättande 2013-04-11
Datum för anslags nedtagande 2013-05-06
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift

.^

^0(^(1 fcl .v-l
Infria Hansson
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-04-08

Innehållsförteckning Sid
Q

g 32 Årsredovisning för år 2012 för Staffanstorps kommun 4

§ 33 Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 02-28 för kommunstyrelsen 6

34 Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 02-28 för Staffanstorps 7
kommun

§ 35 Ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps kommun ändring av 8

36 Avsättning till resultahitjämrungsreserven/ förslag till 9

37 Tillämpningsanvisningar för redovisning av exploaterings- 10

verksamheten m m/ antagande av

38 Teknisk beräkning av budgehxtrymme och nämndernas 11

budgetutrymme för år 2014

39 Internkontrollplan för kommunstyrelsen år 2013 13

§ 40 Staffanstorps kommuns va-taxa/ ändring i 15

§ 41 Besvarande av Carina Dilton (S) väckt motion om utegym i Hjärup 16
* *

§ 42 Besvarande av Helene Öhman (FP) m fl väckt motion om lärarnas 19
uppdrag

§ 43 Besvarande av Werner Unger (S) väckt motion om gratis Skånekort 20
till alla barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt stöd

§ 44 Del av Staffanstorp Borggård 1:4, Överlåtelse av och exploate- 23

ringskalkyl för

§ 45 Exploateringskalkyl för Vikhem III-området/ fastställande av 24

O rdfö ra n dens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande
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^^^^
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-04-08

§ 46 Redovisning av delegationsbeslut 26

47 Redovisning av meddelanden 27

Ordförandens ligTi Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^^s^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 32 2013-04-08

Årsredovisning för år 2012 för Staffanstorps kommun (dnr
Ks 2013.20)

Kommunstyrelsen upptar för beredning ärende om överlämnande av
årsredovisning och sammanställd årsredovisning för år 2012 för Staffanstorps
kommun m m.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
dels att till kommunrevisionen för dess granskning Överlämna i ärendet
utarbetat förslag till årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2012
för Staffanstorps kommun/ samt att till kommunfullmäktige överlämna i
ärendet föreliggande årsredovisning/ sammanställd årsredovisning för år 2012
för Staffanstorps kommun/ dels föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna överlämnad årsredovisnmg/sammanställd årsredovisning för år
2012 för Staffanstorps kommun.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
årsredovisningen skall kompletteras med en förvaltningsberättelse
inkluderande årets viktigaste händelser och ekonomisk analys för varje
resultatenhet.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
var 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.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

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

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg sbéstyrkande

c 9 ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-04-08

Vid omröstningen avges åtta ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Pierre Lindberg (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Person (M)/ Ingrid Oxenby

f >

(M)/ Berit Lagergren (M)/ Shkurte XhemajU (M) och Helene Öhman (FP)/ och
fem nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Yvonne
Nilsson (C)/ Laila Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat dels

att till kommunrevisionen för dess granskning överlämna i ärendet utarbetat
förslag till årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2012 för
Staffanstorps kommun/ samt

att till kommunfullmäktige överlämna i ärendet föreliggande årsredovisning/
sammanställd årsredovisning för år 2012 för Staffanstorps kommun/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna överlämnad årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år
2012 för Staffanstorps kommun.

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna
skriftligen enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
s i/^



KS 32/13 Bilaga l

^
^Reservation Årsredovisning 2012 w

^
Vi socialdemokrater tycker att det är rimligt att årsredovisningen
2012 innehåller en föry-altningsberättelse inkl årets viktigaste händelser och
ekonomiska analyser för varje resultatenhet. Vi antog budgeten på
resulta.tenhetsnivå inkl kommande verksamhet och förändringar. Det då rimligt att
vi följer upp enheterna på samma sätt.

För oss politiker är det viktigt att ha kunskap om vilka utmaningar verksamheten
har. Det skall också framgå om det hänt viktiga saker under räkenskapsåret,
förväntningar inför framdden, risker och osäkerhetsfaktorer, upplysningar om
miljö- och personalfrågor.

Vi yrkade därför på att årsredovisningen skuUe kompletteras med en
för^altningsberättelse inkl årets vikdgaste händelser och en ekonomisk analys för
varje resultatenhet.

Vi reserverar oss tiU förmån för vårt yrkande.

Staffanstorp den 8 april 2013

För socialdemokraterna

^ ^Ipk-1W

Pierre ^jöström (S)

^
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58^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 33 2013-04-08

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 02-28 för
kommunstyrelsen (dnr Ks 2013.22)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2013-01-01 - - 02-28 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2013-01-01 - - 02-28.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 02-28.

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 redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 02-28.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdrags bestyrka n d e

c s l,
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 34 2013-04-08

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 02-28 för
Staffanstorps kommun (dnr Ks 2013.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2013-01-01 - - 02-28 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende Staffanstorps kommuns
verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 02-28.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för Staffanstorps
kommun för tidsperioden 2013-01-01 - - 02-28, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för
kommunfullmäktige.

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 ekonomiska uppföljning för Staffanstorps
kommun för tidsperioden 2013-01-01 - - 02-28, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för
kommunfullmäktige.

O rdfö randens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

c^ fl
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^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 35 2013-04-08

Ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps kommun, ändring
av (dnr Ks 2013.53)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om förändringar
av nu gällande innehåll i Staffanstorps kommuns ekonomistyrdirektiv.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger förslag till
nya bestämmelser att ingå i för Staffanstorps kommun gällande
ekonomistyr direktiv.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att/ då med upphävande i akhiella delar av gällande bestämmelser/ anta nya
regler/ att utgöra del av de samlade ekonomistyrdirektiven för Staffanstorps
kommun/ enligt i ärendet föreliggande förslag.

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.

o

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att, då med upphävande i aktuella delar av gällande bestämmelser/ anta nya
regler/ att utgöra del av de samlade ekonomistyrdirektiven för Staffanstorps
kommun/ enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrägsbestyrkande

c% ^
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m
STAfFANSTORPS

KOMMUN

Sammantrådesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 36 2013-04-08

Avsättning till resultatutjämningsreserv, förslag till (dnr
Ks 2012.210)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt
ekonomichefens tjänsteskrivelse med förslag om avsättning av tidigare års
överskott till en resultatutjämningsreserv (se p 2.6 Staffanstorps kommuns
ekonomistyrdirektiv).

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
att av resultat för år 2010 skall avsättas 8 000 000 kronor/ och av resultatet för år
2012 skall avsättas 6 000 000 kronor till resultahitjämningsreserven.

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 av resultat för år 2010 skall avsättas 8 000 000 kronor/ och av resultatet för år
2012 skall avsättas 6 000 000 kronor till resultahitjämningsreserven.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrka n de

c s
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 37 2013-04-08

Tillämpningsanvisningarför redovisning av
exploateringsverksamhet m m antagande av (dnr Ks
2013.48)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning sitt den 4 mars 2013,
26 återremitterade ärende om fastställande av principer och riktlinjer för
exploateringsverksamheten.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till arbetsutskottets
beslutsförslag enligt § 38/13 i den del som avser ändring av gällande
exploatermgsdirektiv/ anta tiUämpnmgsanvisnmgar till gällande
exploateringsdirektiv för Staffanstorps kommun i fråga om redovisning av
exploateringsverksamhet enligt i ärendet föreliggande förslag.

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/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till arbetsutskottets
beslutsförslag enligt § 38/13 i den del som avser ändring av gällande
exploatermgsdirektiv/ anta tUlämpningsanvisnmgar till gällande
exploateringsdirektiv för Staffanstorps kommun i fråga om redovisning av
exploateringsverksamhet enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens si^n Justerandens sign Utdragsbestyrkande

C9
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 38 2013-04-08

Teknisk beräkning av budgetutrymme och nämndernas
budgetramar för år 2014 (dnr Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om nämndernas
beräkningsunderlag inför arbetet med utarbetandet av förslag till budget för år
2014.

Det antecknas till arbetsutskottet att i ärendet föreligger utarbetat förslag till
teknisk beräkning av budgetutrymme liksom förslag till nämndernas
budgefrutrymme för år 2014.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att till övriga nämnder översända i ärendet föreliggande underlag avseende
budgetutrymme och budgetramar för år 2014 för beredning enligt fastställda
anvisningar/ och därefter beslut innehållande förslag till budget för år 2014 för
egna verksamheter/ vilka nämndernas beslut skall redovisas till kommun-
styrelsen före dess sammanträde den 27 maj 2013.

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han avstår från att
delta i avgörandet av ärendet.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.
t

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

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Nino Vidovics (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 till övriga nämnder översända i ärendet föreliggande underlag avseende
budgetutrymme och budgetramar för år 2014 för beredning enligt fastställda
anvisningar/ och därefter beslut innehållande förslag till budget för år 2014 för

Ördfö randens sign Justerandens sign U td rågs bestyrka n de

r5> 4
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-04-08

egna verksamheter/ vilka nämndernas beslut skall redovisas till kommun-
styrelsen före dess sammanträde den 27 maj 2013.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före
kommunstyrelsens beslut att de avstår från att delta i avgörandet av ärendet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande

c 2
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 42 2013-03-25

Kommunstyrelsen g 39 2013-04-08

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter år
2013 (dnr Ks 2012.347)

Kommunstyrelsen har den 11 februari 2013, g 14, i ärende om
intemkontrollplan för kommunstyrelsen år 2013 beslutat att uppdra till
kommundirektören att göra en 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 arbetsutskottet att redovisa
denna analys samt förslag till områden som skall ingå i internkontrollplan för
år 2013.

Kommundirektören redovisar lämnat uppdrag,

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att för år 2013 anta internkontrollplan för granskning/uppföljning av IT-
säkerhetsföreskrifter och för varubeställningskontroll enligt i ärendet
föreliggande förslag/ samt

att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa kriterier för
bedömningar av resultaten av respektive granskning.

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 för år 2013 anta intemkontrollplan för granskning/uppföljning av IT-
säkerhetsföreskrifter och för varubeställningskontroll enligt i ärendet
föreliggande förslag/ samt

Ordförandéns-sign Justei;andens sign Utdrag s bestyrka n de
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-04-08

att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa kriterier för
bedömningar av resultaten av respektive granskning.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

c ^ ti
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 40 2013-04-08

Staffanstorps kommuns vatten- och avloppstaxa, ändring
i (dnr Ks 2012.229)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt tekniska
nämndens beslut den 5 mars 2013, § 9/ med förslag till ändring av inte åsyftad
avgift i den av kommunfullmäktige den 17 december 2012, g 200, antagna va-
taxan för Staffanstorps kommun.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att/ då med upphävande av nu gällande avgiftsbestämmelse härom i
Staffanstorps kommuns va-taxa/ där istället införa att för avloppsservis-
ledningar med diameter 150 mm för betongrör/110/160 mm för plaströr och 40
mm för tryckavlopp plast skall uttas en avgift om 25 338 kronor.

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, då med upphävande av nu gällande avgiftsbestämmelse härom i
Staffanstorps kommuns va-taxa/ där istället införa att för avloppsservis-
ledningar med diameter 150 mm för betongrör/110/160 mm för plaströr och 40
mm för tryckavlopp plast skall uttas en avgift om 25 338 kronor.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

r^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sam manträdesdatu m

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 49 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 41 2013-04-08

Besvarande av motion om utegym i HJärup (dnr Ks
2013.44)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Pierre Sjöström (S) väckt motion om att iordningställa ett s k utegym även i
Hjärup.

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 fråga eller angelägenhet som det enligt en viss
nämnds reglemente ankommer på denna att avgöra/ överlämnas därför ärendet
av kommunfullmäktige till denna facknämnd för sakprövning och beslut

Frågor som rör om/ och i så fall var/ utegym skall iordningställas i kommunen
utgör inte sådana ärenden av principiell beskaffenhet eller armars av större vikt
för kommunen som det enligt kommunallagen ankommer på kommunfull-
mäktige att besluta i/ utan är istället en angelägenhet som det reglementsenligt
ankommer på kultur- och fritidsnämnden 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 kultur- och fritidsnämnden för dess sakprövning och
beslut/ samt att därmed anse motionen besvarad.

Pierre Sjöström (S) yrkar arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrelsen
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 sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

c^ *.
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-25

ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden, då votering inte begärs/
härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
ö

föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för dess sakprövning
och beslut samt

att därmed anse motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) muntligen/ 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 föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

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 Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ 4



<

-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(26)

.%
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-04-08

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M), Pierre Lindberg (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Person (M)/ Ingrid Oxenby
(M)/ Berit Lagergren (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Helene
<*

Ohman (FP)/ och fyra nej-rÖster/ då av; Torbjörn LÖvendahl (S)/ Pierre Sjöström
(S)/ Laila Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
o

besluta

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för dess sakprövning
och beslut/ samt

att därmed anse modonen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna
skriftligen enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

C5



KS § 41/13 Bilaga l

<1&
^Reservation Utegym i Hjärup w

«
Vi socialdemokrater anser att medborgarnas möjlighet att utöva
friskvård ska öka. Staffanstorps kommun har för avsikt att dels bygga en ny
idrottsplats i Skånebyn, dels anlägga en park som stora delar av Hjärups bebyggelse
kommer att gränsa till. Att förlägga ett utegym i parken skulle Öka parkens
attraktivitet och göra den dll en naturlig mötesplats för Hjärupsborna.
Kombinationen träning och utevistelse ska uppmuntras i en tid då allt mer tid ägnas
åt inomhus aktiviteter (TV, internet, dataspel, m.m).

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande.

Staffanstorp den 8 april 2013

För socialdemokraterna

^ iKrWi^ 'n

Pierre fostrarn (S)

/f
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 50 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 42 2013-04-08

Besvarande av motion angående lärarnas uppdrag (dnr
Ks 2013.34)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
* »

av Helene Ohman (FP) m fl väckt motion angående lärarnas uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

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

* *

Helene Öhman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
.f .f

vart och ett av Nino Vidovics (M) och Helene Öhmans (FP) 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 föreslå kommunfullmäktige
besluta

att avslå motionen.

+4

Mot beslutet reserverar sig Helene Ohman (FP) muntligen då till förmån för
eget yrkande.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdrag s bestyrkande

<r <: f!i^
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^^<^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 51 2013-03-25

Kommunstyrelsen §43 2013-04-08

Besvarande av motion om gratis Skånekort till alla barn
som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt stöd (dnr
Ks 2013.42)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Werner Unger (S) väckt motion om att alla barn som lever i familjer med
långvarigt ekonomiskt stöd bör få ett gratis Skånekort i sommar.

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 r-

medborgarförslag rör någon fråga eller angelägenhet som det enligt en viss
nämnds reglemente ankommer på denna att avgöra/ överlämnas därför ärendet
av kommunfullmäktige till denna facknämnd för sakprövning och beslut.

Frågor som rör om vilket bistånd som socialnämnden enligt socialtjänstlagen
har att lämna till den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt utgör inte sådant som det enligt kommunallagen
ankommer på kommunfullmäktige att besluta i/ utan är istället en angelägenhet
som det ankommer på 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 socialnämnden för dess sakprövning och beslut/ samt
att därmed anse motionen besvarad.

Pierre Sjöström (S) yrkar arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrelsen
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 sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^5 î
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-25

Kommunstyrelsen 2013-04-08

ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/
härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) muntligen/ då till förmån för eget
yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följcmde yrkanden.

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

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

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 Justerandens,sign Utdragsbestyrkande

^ 5 \
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommuns ty relsen 2013-04-08

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M), Pierre Lindberg (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Person (M)/ Ingrid Oxenby
(M)/ Berit Lagergren (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Helene

.f *

Ohman (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström
(S)/ Laila Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för dess sakprövning
och beslut/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna enligt bilaga l.

Ord fora ndens sign Justeran^lenssign Utdragsbestyrkande

r 5



KS § 43/13 Bilaga l

^
g»Reservation Gratis Skånekott till alla barn w

«som lever i familjer med långvarigt
ekonomiskt stöd

Sverige är ett rikt land - Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom

Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot sin vilja.
När sedan familjens inkomster inte räcker till l vardagen får barnen avstå från
mycket av det som deras kompisar gör. Att gå på bio, träna fotböU eller åka och
bada i havet bUr en omöjlighet.

Bamfatdgdomen ökar sedan ett par år tillbaka.. Enligt tongivande forskare på
området tyder aUdng på att barnfattigdomen kommer att fortsätta öka om ingenting

f

görs .

Att avskaffa barnfatdgdomen handlar om politisk vilja och om prioriteringar. För
att nå dit krävs fler jobb, bättre skyddsnät, och en politik som tar hänsyn till alla
barn.

Vi politiker kan, om vi vill. Undra barnens utsatthet i familjens uppkomna skuation.

Att ge dessa barn en rikare friad gör att barnen presterar bättre i skolan får ett
rikare nätverk tiU gagn för barnens egen utveckling

Vi reserverar oss tiU förmån förvart yrkande.

Staffanstorp den 8 april 2013

För socialdemokraterna

fflit år^Wt- ^
t

Pierre ^jöströxn (S)

^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 48 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 44 2013-04-08

Del av Staffanstorp Borggård 1:4, överlåtelse av och
exploateringskalkyl för (dnr Ks 2011.205)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om avyttring av
del av Staffanstorp Borggård 1:4 och godkännande av exploateringskalkyl för
del av Borggård 1:4, där planering finns för anläggande av en bensinstation.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet föreliggande förslag till köpeavtal och
exploateringskalkyl avseende del av Staffanstorp Borggård 1:4.

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 förslag till köpeavtal och
exploateringskalkyl avseende del av Staffanstorp Borggård 1:4.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^f-
.i



4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (26)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen §45 2013-04-08

Exploateringskalkyl förVikhem 111-projektet, fastställande
av (dnr Ks 2011.327)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt föreliggande förslag till
exploateringskalkyl för Vikhem III-projektet/ vilken då är uppdelad på
deletapper.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att kommunstyrelsen den 5
december 2011, g 162, antagit en //tidig// exploateringskalkyl för Vikhem III-
området/ vilken kalkyl har varit föremål för bearbetning med hänsyn tagen till
förnyad bedömning av antalet byggrätter m m/ vilket i sin hir resulterat i det i
ärendet föreliggande förslaget till exploateringskalkyl för Vikhem III-området

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att fastställa ny exploateringskalkyl för exploateringsprojektet Vikhem III enligt
i ärendet föreliggande förslag.

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 fastställa ny exploateringskalkyl för exploatermgsprojektet Vikhem III enligt
i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandenssign Utd råg s bestyrka n d e
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 46 2013-04-08

Redovisning av delegationsbeslut

a) Yttrande över ansökningar till allmänna hemvämet. Dnr 2013.12

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande

o l *
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STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 47 2013-04-08

Redovisning av meddelanden m m

a) Avtal om jordbruksarrende för del av Stanstorp 5:1. Dnr 2013.58

b) Kf § 20/13 - val av ny ledamot och ersättare i kommunstyrelsen för
resterande del av mandatperioden. Dnr 2013.11

c) Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Dnr
2013.64

d) Undertecknade köpebrev om försäljning av fastigheterna Hemmestorp
3:19 och 3:20 till Hemmestorp Fastighets AB. Dnr 2012.336

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

c ^ ^


