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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

Innehållsförteckning Sid

62 Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 04-30 för kommunstyrelsen 4

63 Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 04-30 för Staffanstorps 5
kommun

64 Ombudgetering inom driftbudget 2013, förslag till 6

§ 65 Plan- och bygglovstaxan/ ändring av 7

66 Avgifter för nyttjande av Staffanstorps kommuns idrotts- 9

anläggningar

67 Avgifter inom Staffanstorps kommuns biblioteks-verksamhef 10

ändring av

§ 68 Budget för år 2014 för kommunstyrelsen och för politisk 11

verksamhet/ godkännande av

§ 69 Utdebitering år 2014 i Staffanstorps kommun 13

70 Driftbudget för år 2014 i Staffanstorps kommun/ skattefinansiermg 14
av

§ 71 Investeringsbudget för år 2014 i Staffanstorps kommun/ 18

fastställande av mvesteringsvolymen

72 Flerårsplan för åren 2015 - 2016 för Staffanstorps kommun/ 21

fastställande av

73 Finansiering av Staffanstorps kommuns budget år 2014, mål och 23

riktlinjer för god ekonomisk hushållning/ nyupplårdng och
avsättning av lån år 2014 i Staffanstorps kommun

§ 74 Förslag till exploateringsavtal avseende exploatermgsprojektet 26

Stanstorp 1:177 område 3/ Mellanvångsskolan

Ordförandens sign Justerandens sign U tcf råg sbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

§ 75 Förslag till förändring av de kommunfinansierade busslinjerna 27

101 och 127 m m förslag till

76 Redovisning av delegationsbeslut 28

77 Redovisning av anmälningar och meddelanden 29

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^s ^/\
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 75 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 62 2013-05-27

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 04-30 för
kommunstyrelsen (dnr Ks 2013.22)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2013-01-01 - - 04-30 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2013-01-01 - - 04-30.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 04-30.

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

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 04-30.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 76 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 63 2013-05-27

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 04-30 för
Staffanstorps kommun (dnr Ks 2013.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2013-01-01 - - 04-30 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 - - 04-30.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för Staffanstorps
kommun för tidsperioden 2013-01-01 - - 04-30, 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 redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 04-30.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFAN STOPPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 64 2013-05-27

Ombudgetering inom driftbudget 2013, förslag till (dnr Ks
2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
ombudgetering inom driftbudget år 2013 innebärande inanspråktagande av
medel från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter att tillföra barn-
och utbildningsnämnden för de nämndens kostnader som föranleds av extra
påslag för lärare i 2013 års löneavtalsrörelse.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Pierre
Sjöström (S)/ att kommunstyrelsen skall besluta att från kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda händelser år 2013 ombudgetera l 000 000 kronor till
barn- och utbildningsnämnden/ för finansiering av differensen mellan
budgeterad löneökning och verkligt utfall åren 2012 och 2013, då motsvarande
en löneökning om 2/6% för lärarpersonal/ detta då med inriktningen att
lÖnespridningen skall öka jämfört med nuvarande situation.

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 från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser år 2013
ombudgetera l 000 000 kronor till barn- och utbildningsnämnden/ för
finansiering av differensen mellan budgeterad löneökning och verkligt utfall
åren 2012 och 2013, då motsvarande en löneökning om 2/6% för lärarpersonal/
detta då med inriktningen att lönespridningen skall öka jämfört med
nuvarande skuation.

ÖTdforändens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 65 2013-05-27

Plan-och bygglovtaxan, ändring av (dnr Ks 2011.146)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 mars 2013, g 23, med förslag om
ändring av justeringsfaktom N i plan- och bygglovtaxan.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att då
med upphävande av gällande beslut om att justeringsfaktorn N skall vara 1/0 i
Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa/ fr o m den l januari 2014 skall
justermgsfaktom N i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa vara 1/2.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
justermgsfaktorn N i plan- och bygglovtaxan skall vara oförändrad/ l/O/ from
2014-01-01.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande enlig 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.

a

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att/ då med upphävande av gällande beslut om att justeringsfaktorn N skall
vara 1/0 i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa/ fr o m den l januari
2014 skall justeringsfaktorn N i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa
vara 1/2.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) skriftligen enligt bilaga l.

Ordförandens sig n Justerandens sign Utdragsbestyrkande

rs ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Bertil Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att justeringsfaktorn N i plan- och bygglovtaxan
skall vara oförändrad l/O/ fr o m 2014-01-01.

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande votermgsproposition.

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

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

l l

Dilton (S)/ medan två ledamöter/ Yvonne Nilsson (C) och Helene Ohman (FP)/
avstår från att delta i kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att, då med upphävande av gällande beslut om att Justeringsfaktorn N skall
vara 1/0 i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa/ fr o m den l januari
2014 skall justeringsfaktom N i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa
vara 1/2.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

c5 ^



KS § 65/13

<lS Bilaga l

?iReservation Bygglovstaxa «
<?Vi Socialdemokratet reserverar oss mot beslutet i

kommunstytelsen den 27 maj 2013, att justera plan- och ^
bygglovs taxans N-faktor till 1,2.

2010 höjdes bygglovstaxan från 13 600 kr till 20 000 kr. Åt 2011 höjdes taxan ännu en gäng l
samband att det kom en ny Plan- och Bygglag. Taxan höjdes då med 2 256 kr. Nu höjer
majoriteten N-faktom i taxan från 1,0 till 1,2. Detta innebär att taxan nu höjs till 27 768 kronor.
Det är mer än en fördubbling av taxan sen 2010, från 13 600 ktonor till 27 768 ktonot.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tekommenderai- en faktor på 1,0 vid invånarantal på
20 000-50 000 och en faktor på 1,2 vid ett invånarantal på mer än 50 000.

Skälet till höjningen anser majoriteten vara motiverat med att Staffanstorp skall tillgodose plan
och bygglagens krav på kommunens verksamhet. Detta ät nytt med tanke på personalbehovet på
pkn- och byggkontoret inte har tmgodosetts under flera år uots tidigare bygglovstaxehöjningai:.
Kontoret har i flera åt (l samband med budgeten) talat om att det funnits en brist på personal.

Trots detta samt flera höjningar av avgifterna sa har inte den moderatledda majoriteten
hörsammat detta. Majoriteten har kraftigt höjt taxorna men inte sett till att det finns personal för
ätt utföra uppdragen. Avgiftshöjningar har IstäUet genererat ett överskott i verksamheten
(kommunbidraget har varit negativt d.v.s. man får m mer intäkter än vad man har kostnader)

I kommunallagen nämns att kommunerna ska tiUämpa den s.k självkostnadsprincipen
vilket innebär att kommunerna inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot våra
verkliga kostnader för verksamheten. Det finns skäl att granska om den föreslagna taxan
uppfyller lagens krav.

Staffanstotp den 27 maj 2013

För Socialdemokraterna

wJ/rK~~^.f
/ f

// ^
,/

..{
Pierre S|,oström (S)

^{
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m̂
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 87 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 66 2013-05-27

Avgifter för nyttjande av Staffanstorps kommuns
idrottsanläggningar, ändring av (dnr Ks 2013.104)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt kulfrur-
och fritidsnämndens beslut den 23 april 2013, § 16 angående ändrmg av
gällande avgifter för nyttjande av Staffanstorps kommuns idrottsanläggningar.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att, då med upphävande av nu gällande beslut därom/ skall fr o m den l januari
2014 uttas avgifter för nyttjande av Staffanstorps kommuns idrottsanläggningar
enligt kultur- och fritidsnämndens beslut den 23 april 2013, § 16.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Eric Tabich (M) yrkar/ med instämmande av Werner Unger (S)/ att
kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Eric Tabichs (M) 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 nu gällande beslut därom/ skall fr o m den l januari
2014 uttas avgifter för nyttjande av Staffanstorps kommuns idrotts anläggning ar
enligt kulhir" och fritidsnämndens beslut den 23 april 2013, § 16.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ .^/.
(
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m̂
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträd esdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 86 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 67 2013-05-27

Avgifter inom Staffanstorps kommuns biblioteks-
verksamhet, ändring av (dnr Ks 2011.133)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt kulfrur-
och fritidsnämndens beslut den 23 april 2013, § 15 angående ändring av
gällande avgifter inom Staffanstorps kommuns biblioteksverksamhet.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att fr o m den l januari 2014 skall i Staffanstorps kommun utfcas avgift vid för
sen återlämning av från bibliotek utlånade t^-spel enligt kulhir- och
fritidsnämndens beslut den 23 april 2013, § 15.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Werner Unger (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Werner Ungers (S) 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 fr o m den l januari 2014 skall i Staffanstorps kommun uttas avgift vid för
sen återlämning av från bibliotek utlånade tv-spel enligt kultur- och
fritidsnämndens beslut den 23 april 2013, § 15.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdrag s besty rka n d e

c s- /̂ - </
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STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 77 2013-05-20

Kommunstyrelsen g 68 2013-05-27

Budget för år 2014 för kommunstyrelsen och för politisk
verksamhet, godkännande av (dnr Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
godkännande av framläggande av förslag till budget för år 2014 för
kommunstyrelsens egna verksamheter och för politisk verksamhet.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet redovisat förslag till budget för år 2014 för
kommunstyrelsen och för politisk verksamhet att ingå i förslag till budget för
Staffanstorps kommun för år 2014.

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Bertil Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att det
socialdemokratiska budgetalternativet för kommunstyrelsen och för politisk
verksamhet enligt bilaga l ska ingå i förslaget till budget för Staffanstorps
kommun för år 2014.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Bertil Perssons (M) 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.

Ordförandens sign Justerandens sign Otdragsbestyrkande

^s ^/
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^
STAFFAN STOPPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

Den som bifaller Bertil Perssons (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)/ Eric Tabich
(M)/ Berit Lagergren (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Shkurte Xhemajli (M)/ och
fyra nej-rÖster/ då av; Pierre Sjöström (S)/ Torbjörn Lövendahl (S)/ Werner

*

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

Kommunstyrelsen har således beslutat
att godkänna i ärendet redovisat förslag till budget för år 2014 för
kommunstyrelsen och för politisk verksamhet att ingå i förslag till budget för
Staffanstorps kommun för år 2014.

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna
skriftligen enligt bilaga 2.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

ys ?/



KS § 68/13 Bilaga l

Inriktning för Kommunstyrelsen
Politisk 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag
verksamhet

Kommunbiämg -3.409 -3.050 -3.600

Kommunal demokrati
Kommunen ansvarar för den offentliga verksamhet som står den enskilda människans
välfärd och dagliga behov närmast. Därför är det viktigt att kommunen står under
demokratisk kontroll, så att ansvar kan utkrävas vid allmänna val.

För oss socialdemokrater är strävan efter en fördjupad demokrati, där fler är med och
bestämmer över gemensamma verksamheter, en viktig uppgift. Människors delaktighet,
inflytande och ansvar är förutsättningar för ett bra samhälle. Exempel på utveckling av
medborgarinflytande är medborgardialog, medborgarförslag, synpunktshanteringm.m.
Det är viktigt att alla generationer har möjlighet att delta i politiken och andra
gemensamma angelägenheter i
samhällsutbyggnaden.
I den demokratiska processen tar man reda på t SS'Ris'
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Vi lägger stor vikt vid att Barnkonventionen följs
i alla ärenden.

Välfärden ska huvudsakligen drivas i offentlig regi. Vinstintressen ska hållas tillbaka. Vi
vill att vinstintressen inte längre ska vara styrande i skattefinansierad välfärd. Samhället
ska ställa höga krav på sina leverantörer av varor och tjänster. Skattepengar får inte
användas för att subventionera dåliga arbetsvillkor eller försämrad arbetsmiljö. När
privata entreprenörer utför verksamhet på uppdrag av kommunen ska de följa samma
högt ställda krav på kvalitet, insyn och tillgänglighet som offentlig verksamhet.
Kommunen ska/ när man upphandlar tjänster anlita serösa företag, som följer
spelreglerna på svensk arbetsmarknad. Skattepengar får inte användas för att bidra till
lönedumpning och sämre anställningsvillkor.

Vi socialdemokrater vill

att en gedigen och transparent budgetprocess skapas för att ge samtliga partier.

förutsättningar att presentera ett heltäckande budgetalternativ
att en gemensam budget- resp. bokslutsberedning tillsätts, där alla partier är.

representerade
att de partier som inte är representerade i kommunstyrelsen erbjuds.

insynsplatser fullt ut
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attbeställar/utförarorganisationen avskaffas och att verksamheterna återförs till.

respektive nämnd
att kommunfullmäktiges beslut om privatiseringar omedelbart upphäves.

att målformuleringsarbetet ska intensifieras; varvid en möjlighet kan vara att.

arbeta med balanserade styrkort
att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med uppfölningsbara miljömål.

att samtliga nämnders budgetförslag ska kompletteras med.

barnkonsekvensbedömningar
att ett kommunstyrelsens arbetsmarknads- och personalutskott inrättas.

att införa jämställdhetsintegrering som ett led i strategin för att kvalitetssäkra.

kommunens service

att en handlingsplan utarbetas för att nå de nationella målen för jämställdhet.

att kommunens jämställdhetsarbete följs upp.

att de förtroendevalda återtar mer av beslutanderätten.

att informationen till medborgarna förbättras.

att dialogen mellan medborgare och förtroendevalda förbättras, bl.a genom att de.

förtroendevalda har möjlighet till kontaktdagar
att de förtroendevalda och partierna i fullmäktige har goda arbetsmöjligheter,.

vilket bl.a kan ske genom att vi överväger sammanträden på dag tid
att olika former av medborgarinflytande ständigt utvecklas, så att den.

kommunala demokratin förstärks

att möjligheter för barns och ungdomars inOytande i kommunen förstärks genom.

t ex utveckling av ungdomsparlamentet
att meddelar- och yttrandefrihet ska gälla oavsett om verksamheten bedrivs i.

kommunens regi eller om verksamheten upphandlas.
att de förtroendevaldas villkor förändras för att underlätta för småbarnsföräldrar.

att arbeta politiskt
att föreningar, folkrörelser och folkbildning ska ha en viktig roll och tydliga.

uppgifter då de bidrar till att utveckla och behålla det demokratiska samhället
att kommunala initiativ ska tas för att hyresrätter byggs.

Kommunstyrelsen 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag

Kommunbidmg -106.509 -109.000 -106.350

Personalpolitik
Kommunen är, trots de stora privatiseringarna, den största arbetsgivaren i vår kommun.
Kommunstyrelsen har som nämnd/styrelse ett särskilt arbetsgivaransvar för
personalen. En god personalpolitik är en förutsättning om vi ska kunna erbjuda
invånarna en god service på alla områden, utförd av kunnig och skicklig personal.
Arbetsmiljön är av den största betydelse för trivsel och ett gott arbetsresultat. Ett
åtgärdsprogram ska upprättas för att god arbetsmiljö ska råda i både fysiskt och
psykiskt hänseende.

Heltidsarbete ska vara en rättighet och deltidsarbete en möjlighet för alla anställda. Stor
vikt ska läggas vid introduktion av nyanställda och introduktionen ska även innehålla

Socialdemokraternas Budget 2014 Sida 2
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information om den enskildes roll i den totala organisationen. Planering för
personalutbildning/-utveckling ska ske parallellt med organisationens
verksamhetsplanering. Kompetensutveckling måste tryggas i organisationen.
Arbetsgivaren har ett stort ansvar för de anställdas fysiska och mentala hälsa. En god
personalpolitik ska omfatta personalen i ett friskhets-/hälsoperspektiv. Arbetsgivaren
ska tillhandahålla en god företagshälsovård.

Vi socialdemokrater vill
att kommunen arbetar för en långsiktigt tryggad personalförsörjning.

att kommunen arbetar för en etnisk mångfald i personalplaneringen.

att man vid rekrytering i respektive kommunalt verksamhetsområde ser till att.

en bättre balans uppnås mellan antalet kvinnor och män
att heltidsarbete ska vara normen för anställning i kommunen.

att mer flexibla arbetsformer erbjuds och prövas.

att ett utökat personalekonomiskt bokslut med bl.a. redovisning av.

personalomsättningen på varje resultatenhet utarbetas
att antalet timvikarier minskas genom inrättande av centrala personalpooler.

att avgångssamtal med all personal, som slutar sin anställning, hålles för att.

komma tillrätta med brister i organisationen.
att löneskillnader p.g.a. kön undanröjs.

Sysselsättning och näringsliv

Arbete åt alla är socialdemokraternas viktigaste mål. Det är genom arbete som välstånd
skapas. Arbetslösheten är ett hinder för jämlikhet och gemenskap och därmed ett slöseri
med samhällets resurser och en tragedi för den som drabbas.

Vi anser att samhället har huvudansvaret för de insatser som tryggar sysselsättningen.
Kommunen måste ha en väl genomtänkt och aktiv mark- och näringspolitik samt en väl
fungerande kollektivtrafik och på så sätt medverka till att skapa arbetstillfällen.
Kommunen ska ha en nära samverkan med det lokala näringslivet.
Arbetsförmedlingen, de fackliga organisationerna och kommunen ska ha ett nära
samarbete och därigenom lägga grund till en väl fungerande organisation för att snabbt
kunna vidta arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Kommunen har också ett ansvar att möta konjunkturförändringar. I tider med hög
arbetslöshet bör kommunen undvika att friställa personal.

Vi socialdemokrater vill
att förutsättningarna för ett bra näringsliv ökar genom att man erbjuder en.

attraktiv och bra förskole- och skolverksamhet samt övrig kommunal service,
bostäder och goda kommunikationer
att småföretagarnas möjligheter till etablering och utveckling främjas.

att näringslivsbolaget används för att utveckla företagsamheten och stärka.

lokal samverkan mellan näringsliv och kommun

Socialdemokraternas Budget 2014 Sida 3
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att kommunen bevakar utvecklingen på arbetsmarknaden och genom.

utbildning och andra åtgärder tillgodoser näringslivets behov för att
förhindra arbetslöshet

att kommunen genom särskilda insatser medverkar til] att även personer med.

funktionshinder bereds anställning i kommun och näringsliv
att särskilda åtgärder vidtas för att komma tillrätta med.

ungdomsarbetslösheten
att ungdomars behov av att efter avslutad skolgång komma in på.

arbetsmarknaden uppmärksammas
att kommunen inför en sommarjobbs"/praktikgaranti för alla ungdomar i.

ålder 15-20 år

Lokaler

Kommzmstyrelsen 2012 bokslut 2013 Imdget 2014 S-förslag
Lokaler eftersatt
underhåll

Kommunbidm^ o o -2.500

I Staffanstorps kommun tillämpas en
hyresmodell som inte ger täckning för att ».<

~^.

åtgärda det eftersatta underhållet. En del £^.
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iBi.ijr-ii!;verksamhetens krav på rationella och II
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effektiva lokaler. Det finns därför behov av <- --y <
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att förstärka anslaget för att åtgärda dessa
'"w

brister. ^K'

Vi socialdemokrater vill
att lokalerna besiktigas i syfte att åtgärda samtliga uppkomna brister.

att lokalerna anpassas till verksamhetens krav på moderna och rationella.

lokaler

att en långsiktig renoverings- /fastighetsunderhållsplan utarbetas för.

kommunens lokaler
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KS § 68/13 Bilaga^
alReservation Kommunstyrelsens budget 2014 w

<?Vi Socialdemokrater reserverar oss tiU förmån för följande
yrkande:

Kommunstyrelsen ska besluta att det socialdemokratiska budgetaltemativet för
kommunstyrelsen och för politisk verksamhet ska ingå i förslaget till budget för
Staffanstorps kommun för år 2014.

Att med följande beviljande av kommunbidrag för drift av nedanstående
verksamheter fastställa driftbudgeten för Staffanstorps kommun för år 2014
enligt nedan

. .

NÄMND Kommutibidrag tkr

A. Politisk verksamhet 3.600

B. Kommunstyrelsen 106.350

Kommunstyrelsen (eftersatt underhåll) 2.500

Det socialdemokratiska budgetalternativet för kommunstyrelsen inkl.
kommunstyrelsen (eftersatt underhåll), politisk verksamhet för 2014 bifogas denna
reservation och vi hänvisar i övrigt tiU densamma

Staffanstorp den 27 maj 2013

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun

^D

t ///
l<

' fiW { fr
Vt v

Pierre Sjöström (S)
/

s
h
»
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Inriktning för Kommunstyrelsen
Politisk 2032 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag
verksamhet

Kommunbtdrag -3.409 -3.050 -3.600

Kommunal demokrati

Kommunen ansvarar för den offentliga verksamhet som står den enskilda människans
välfärd och dagliga behov närmast Därför är det viktigt att kommunen står under
demokratisk kontroll, så att ansvar kan utkrävas vid allmänna val.

För oss socialdemokrater är strävan efter en fördjupad demokrati, där fler är med och
bestämmer över gemensamma verksamheter, en viktig uppgift. Människors delaktighet,
inflytande och ansvar är förutsättningar för ett bra samhälle. Exempel på utveckling av
medborgarinflytande är medborgardialog, medborgarförslag, synpunktshantering m.m.
Det är viktigt att alla generationer har möjlighet att delta i politiken och andra
gemensamma angelägenheter i
samhällsutbyggnaden.

* I*

I den demokratiska processen tar man reda på S;Tiii'
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Vi lägger stor vikt vid att Barnkonventionen följs
i alla ärenden.

Välfärden ska huvudsakligen drivas i offentlig regi. Vinstintressen ska hållas tillbaka. Vi
vill att vinstintressen inte längre ska vara styrande i skattefinansierad välfärd. Samhället
ska ställa höga krav på sina leverantörer av varor och tjänster. Skattepengar får inte
användas för att subventionera dåliga arbetsvillkor eller försämrad arbetsmiljö. När
privata entreprenörer utför verksamhet på uppdrag av kommunen ska de följa samma
högt ställda krav på kvalitet, insyn och tillgänglighet som offentlig verksamhet.
Kommunen ska, när man upphandlar tjänster anlita serösa företag, som följer
spelreglerna på svensk arbetsmarknad. Skattepengar får inte användas för att bidra till
lönedumpning och sämre anställningsvillkor.

Vi socialdemokrater vill

att en gedigen och transparent budgetprocess skapas för att ge samtliga partier.

förutsättningar att presentera ett heltäckande budgetalternativ
att en gemensam budget- resp. bokslutsberedning tillsätts, där alla partier är.

representerade
att de partier som inte är representerade i kommunstyrelsen erbjuds.

insynsplatser fullt ut
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att beställar/utförarorganisationen avskaffas och att verksamheterna återförs till.

respektive nämnd
att kommunfullmäktiges beslut om privatiseringar omedelbart upphäves.

att målformuleringsarbetet ska intensifieras; varvid en möjlighet kan vara att.

arbeta med balanserade styrkort
att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med uppfölningsbara miljömål.

att samtliga nämnders budgetförslag ska kompletteras med.

barnkonsekvensbedömningar
att ett kommunstyrelsens arbetsmarknads- och personalutskott inrättas.

att införa jämställdhetsintegrering som ett led i strategin för att kvalitets säkra.

kommunens service

att en handlingsplan utarbetas för att nå de nationella målen för jämställdhet.

att kommunens jämställdhetsarbete följs upp.

att de förtroendevalda återtar mer av beslutanderätten.

att informationen till medborgarna förbättras.

att dialogen mellan medborgare och förtroendevalda förbättras, bl.a genom att de.

förtroendevalda har möjlighet till kontaktdagar
att de förtroendevalda och partierna i fullmäktige har goda arbetsmöjligheter,.

vilket bl.a kan ske genom att vi överväger sammanträden på dag tid
att olika former av medborgarinflytande ständigt utvecklas, så att den.

kommunala demokratin förstärks

att möjligheter för barns och ungdomars inflytande i kommunen förstärks genom.

t ex utveckling av ungdomsparlamentet
att meddelar- och yttrandefrihet ska gälla oavsett om verksamheten bedrivs i.

kommunens regi eller om verksamheten upphandlas.
att de förtroendevaldas villkor förändras för att underlätta för småbarnsföräldrar.

att arbeta politiskt
att föreningar, folkrörelser och folkbildning ska ha en viktig roll och tydliga.

uppgifter då de bidrar till att utveckla och behålla det demokratiska samhället
att kommunala initiativ ska tas för att hyresrätter byggs.

Kommunstyrelsen 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag

Kommunbidrag -106.509 -109.000 -106.350

Personalpolitik
Kommunen är, trots de stora privatiseringarna, den största arbetsgivaren i vår kommun.
Kommunstyrelsen har som nämnd/styrelse ett särskilt arbetsgivaransvar för
personalen. En god personalpolitik är en förutsättning om vi ska kunna erbjuda
invånarna en god service på alla områden, utförd av kunnig och skicklig personal.
Arbetsmiljön är av den största betydelse för trivsel och ett gott arbetsresultat. Ett
åtgärdsprogram ska upprättas för att god arbetsmiljö ska råda i både fysiskt och
psykiskt hänseende.

Heltidsarbete ska vara en rättighet och deltidsarbete en möjlighet för alla anställda. Stor
vikt ska läggas vid introduktion av nyanställda och introduktionen ska även innehålla

Socialdemokraternas Budget 2014 Sida 2
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information om den enskildes roll i den totala organisationen. Planering för
personalutbildning/-utveckling ska ske parallellt med organisationens
verksamhetsplanering. Kompetensutveckling måste tryggas i organisationen.
Arbetsgivaren har ett stort ansvar för de anställdas fysiska och mentala hälsa. En god
personalpolitik ska omfatta personalen i ett friskhets-/hälsoperspektiv. Arbetsgivaren
ska tillhandahålla en god företagshälsovård.

Vi socialdemokrater vill

att kommunen arbetar för en långsiktigt tryggad personalförsörjning.

att kommunen arbetar för en etnisk mångfald i personalplaneringen.

att man vid rekrytering i respektive kommunalt verksamhetsområde ser till att.

en bättre balans uppnås mellan antalet kvinnor och män
att heltidsarbete ska vara normen för anställning i kommunen.

att mer flexibla arbetsformer erbjuds och prövas.

att ett utökat personalekonomiskt bokslut med bl.a. redovisning av.

personalomsättningen på varje resultatenhet utarbetas
att antalet timvikarier minskas genom inrättande av centrala personalpooler.

att avgångssamtal med all personal/ som slutar sin anställning, hålles för att.

komma tillrätta med brister i organisationen.
att löneskillnader p.g.a. kön undanröjs.

Sysselsättning och näringsliv

Arbete åt alla är socialdemokraternas viktigaste mål. Det är genom arbete som välstånd
skapas. Arbetslösheten är ett hinder för jämlikhet och gemenskap och därmed ett slöseri
med samhällets resurser och en tragedi för den som drabbas.

Vi anser att samhället har huvudansvaret för de insatser som tryggar sysselsättningen.
Kommunen måste ha en väl genomtänkt och aktiv mark- och näringspolitik samt en väl
fungerande kollektivtrafik och på så sätt medverka till att skapa arbetstillfällen.
Kommunen ska ha en nära samverkan med det lokala näringslivet.
Arbetsförmedlingen, de fackliga organisationerna och kommunen ska ha ett nära
samarbete och därigenom lägga grund till en väl fungerande organisation för att snabbt
kunna vidta arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Kommunen har också ett ansvar att möta konjunkturförändringar. I tider med hög
arbetslöshet bör kommunen undvika att friställa personal.

Vi socialdemokrater vill

att förutsättningarna för ett bra näringsliv ökar genom att man erbjuder en.

attraktiv och bra förskole- och skolverksamhet samt övrig kommunal service,
bostäder och goda kommunikationer
att småföretagarnas möjligheter till etablering och utveckling främjas.

att näringslivsbolaget används för att utveckla företagsamheten och stärka.

lokal samverkan mellan näringsliv och kommun

Socialdemokraternas Budget 2014 Sida 3
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att kommunen bevakar utvecklingen på arbetsmarknaden och genom.

utbildning och andra åtgärder tillgodoser näringslivets behov för att
förhindra arbetslöshet

att kommunen genom särskilda insatser medverkar till att även personer med.

funktionshinder bereds anställning i kommun och näringsliv
att särskilda åtgärder vidtas för att komma tillrätta med.

ungdomsarbetslösheten
att ungdomars behov av att efter avslutad skolgång komma in på.

arbetsmarknaden uppmärksammas
att kommunen inför en sommarjobbs-/praktikgaranti för alla ungdomar i.

ålder 15-20 år

Lokaler

Kommunstyrelsen 2012 bokshtt 2013 budget 2014 S-förslag
Lokaler eftersatt
unäerhflll

Kommunbidmg o o -2.500
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att förstärka anslaget för att åtgärda dessa
brister. T

Vi socialdemokrater vill

att lokalerna besiktigas i syfte att åtgärda samtliga uppkomna brister.

att lokalerna anpassas till verksamhetens krav på moderna och rationella.

lokaler

att en långsiktig renoverings- /fastighetsunderhållsplan utarbetas för.

kommunens lokaler
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(29)

mw
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 69 2013-05-27

Utdebitering år 2014 i Staffanstorps kommun (dnr Ks
2013.100)

KommunfuUmäktige beslutar om skattesatsen för den kommunalskatt som
ingår i den preliminära inkomstskatten följande år.

d

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att för år 2014 i Staffanstorps kommun fastställa skattesatsen för den kommu-
nalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten till oförändrade 18/79 kro-
nor.

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Bertil Persson (M) yrkar/ med instämmande av Pierre Sjöström (S) och Helene
»*

Ohman (FP)/ att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets
beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Bertil Perssons (M) m fl yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hans mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att för år 2014 i Staffanstorps kommun fastställa skattesatsen för den kommu-
nalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten till oförändrade 18/79 kro-
nor.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkände

C3 ^
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-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (29)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79 2013-05-20

Kommunstyrelsen g 70 2013-05-27

Driftbudget för år 2014 i Staffanstorps kommun,
skattefinansiering av (dnr Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om skattefinan-
siering av driftbudget för år 2014 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i denna del av ärendet om bud-
get för år 2014 för Staffanstorps kommun föreligger utarbetat förslag till
skattefinansiering av driftbudget för år 2014 för Staffanstorps kommuns verk-
samheter/ samt att i ärendet i den del som avser mål m m för nämndernas verk-

samheter prövas särskilt i ärendet om mål i budgetunderlagshandlingar
mm.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med
följande beviljande av kommunbidrag för drift av verksamheter fastställa
skattefinansieringen av driftbudget för Staffanstorps kommun för år 2014 enligt
nedan:

t»

NÄMND KOMMUNBIDRAG
A. Politisk verksamhet 3 110 000 kronor

B. Kommunstyrelsen 108 340 000 kronor

C. Barn- och utbildningsnämnden 560 750 000 kronor
D. Sociahiämnden 214 750 000 kronor
E. Tekniska nämnden 46 640 000 kronor
F. Kultur- och fritidsnämnden 33 410 000 kronor

G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - 770 000 kronor
H. Samarbetsnämnd 2 l 660 000 kronor

samt att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens
avgiftsfinansierade del till - 60 000 kronor.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ .^/
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-20

Kommunstyrelsen 2013-05-27

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

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att med följande beviljande av kommunbidrag för drift av verksamheter
fastställa skattefinansieringen av driftbudget för Staffanstorps kommun för år
2014 enligt nedan:

**

NÄMND

A. Politisk verksamhet 3.110.000 kronor

B. Kommunstyrelsen 108.340.000 kronor

C. Barn- och utbildningsnämnden 560.750.000 kronor
D. Socialnämnden 214.750.000 kronor
E. Tekniska nämnden 46.640.000 kronor
F. Kultur- och fritidsnämnden 33.410.000 kronor

G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - 770.000 kronor
H. Samarbetsnämnd 2 1.660.000 kronor

samt att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens
avgiftsfinansierade del till - 60.000 kronor.

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet.

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
kommunfullmäktige besluta med följande kommunbidrag för drift av
verksamheter fastställa skattefinansieringen av driftbudget för Staffanstorps
kommun för 2014 enligt nedan samt i övrigt enligt det socialdemokratiska
budgetalternativet i enlighet med bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

r s ^



»<

^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (29)

m
ry

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

Verksamhet Belopp i tkr
Politisk verksamhet 3600

Kommuns ty relsen 106 350

Kommunstyrelsen (eftersatt underhåll) 2500

Tekniska nämnden 48040

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) 1660

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -770

Kultur- och fritidsnämnden 33910

Barn- och utbildningsnämnden 569 850

So cialnämnden 214 750

Totalt 979 890

Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet) -60

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.

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 åtta Ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ LiUana Lindström (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Persson (M)/ Eric Tabich
(M)/ Berit Lagergren (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Shkurte Xhemajli (M)/ och
fyra nej-röster/ då av; Pierre Sjöström (S)/ Torbjörn Lövendahl (S)/ Werner

»f-

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att med följande beviljande av kommunbidrag för drift av verksamheter
fastställa skattefinansieringen av driftbudget för Staffanstorps kommun för år
2014 enligt nedan:

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^
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KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

**

NÄMND

A. Politisk verksamhet 3.110.000 kronor

B. Kommunstyrelsen 108.340.000 kronor

C. Barn- och utbildningsnämnden 560.750.000 kronor

D. Socialnämnden 214.750.000 kronor

E. Tekniska nämnden 46.640.000 kronor

F. Kultur- och fritidsnämnden 33.410.000 kronor

G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - 770.000 kronor

H. Samarbetsnämnd 2 1.660.000 kronor

samt att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens
avgiftsfinansierade del till - 60.000 kronor.

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna
skriftligen enligt bilaga 1.

Ordförandens sig n Justerandens sign Ufdragsbestyrkande
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STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 71 2013-05-27

Investeringsbudget för år 2014 i Staffanstorps kommun,
fastställande av investeringsvolymer (dnr Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende rörande
fastställande av investeringsbudget för år 2014 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i denna del av ärendet om bud-
get för år 2014 för Staffanstorps kommun föreligger utarbetat förslag till inve-
steringsvolym för år 2014 för Staffanstorps kommun.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2014 till 83 000 000
kronor/ samt att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till fördelning
mellan de olika verksamheterna av enligt första att-satsen beslutad
investeringsvolym.

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

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2014 till 83 000 000
kronor/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om fördelning mellan de olika
verksamheterna av enligt första att-satsen beslutad investeringsvolym.

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFAN STO RPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommuns ty relsen 2013-05-27

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Bertil Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att fastställa Staffanstorps kommuns
investeringsvolym år 2014 till 86 000 000 kronor i enlighet med med det
socialdemokratiska budgetalternaävet/ samt att uppdra till kommunstyrelsen
att utarbeta förslag till fördelningen mellan de olika verksamheterna av enligt
första att-satsen beslutad investeringsvolym.

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

"Den som bifaller Bertil Perssons (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)/ Eric Tabich
(M)/ Berit Lagergren (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Shkurte Xhemajli (M)/ och
fyra nej-röster/ då av; Pierre Sjöström (S)/ Torbjörn Lövendahl (S)/ Werner

. .

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2014 till 83 000 000
kronor/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om fördelning mellan de olika
verksamheterna av enligt första att-satsen beslutad investeringsvolym.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

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

Ordförandens sign Justerandenssign Otd ra g sb estyrkande
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glwReservation

<?Investeringsbudget för år 2014
^

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2014 till.

86.000.000 kronor i enlighet med det socialdemokratiska
budgetalternativet/ samt
att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till fördelning.

mellan de olika verksamheterna av enligt första att-satsen beslutad
investeringsvolym

Det socialdemokratiska budgetalternativet för 2014 bifogas denna, reservation och
vi hänvisar i övrigt dU densamma

Staffanstorp den 27 maj 2013

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun

/"^

/i
t
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^
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Pierre Sjöström (S)
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 72 2013-05-27

Flerårsplan för åren 2015-2016 för Staffanstorps kommun,
fastställande av (dnr Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om flerårsplan
för åren 2015-2016 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i denna del av ärendet om bud-
get för år 2014 för Staffanstorps kommun föreligger utarbetat förslag till flerårs-
plan för åren 2015-2016 för Staffanstorps kommun.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa flerårsplan för Staffanstorps kommun för åren 2015-2016 i enlighet
med i föreliggande budgetunderlagshandlingar därom angivet.

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

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa flerårsplan Staffanstorps kommun för åren 2015-2016 i enlighet
med i föreliggande budgetunderlagshandlingar därom angivet.

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Bertil Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Bertil Perssons (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans
mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

a o

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att fastställa flerårsplan Staffanstorps kommun för åren 2015-2016 i enlighet
med i föreliggande budgetunderlagshandlingar därom angivet.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna och ledamoten för
Folkpartiet Liberalerna anmäler före det att ordföranden ställer proposition på
framfört yrkande att de inte deltar i kommunstyrelsens beslut i ärendet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 82 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 73 2013-05-27

Finansiering av Staffanstorps kommuns budget år 2014,
mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning,
nyupplåning, omsättning av lån (dnr Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar/ då inom ramen för ärendet om budget
för år 2014, för beredning ärende om fastställande av ramar för Staffanstorps
kommuns upplåning av medel/ omsättning av lån och borgensåtaganden under
år 2014.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa finansiering av budget år 2014 för Staffanstorps kommun enligt
förslag i de i ärendet föreliggande budgetunderlagshandlingama/ liksom där
angivna mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning att
bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 besluta om nyupplåning/ dvs
ökning av Staffanstorps kommuns skulder/ med ett sammanlagt belopp om
högst 120 000 000 kronor/ att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014
besluta om omsättning/ dvs upplåning till motsvarande belopp/ av de
förekommande Staffanstorps kommuns lån som förfaller till betalning under år
2014.

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

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa finansiering av budget år 2014 för Staffanstorps kommun/ enligt
förslag i de i ärendet föreliggande budgefrunderlagshandlingama/ liksom där
angivna mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning/

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 besluta om nyupplåning/
dvs ökning av Staffanstorps kommuns skulder/ med ett sammanlagt belopp
om högst 120 000 000 kronor/ samt

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
>0
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KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-20

Kommunstyrelsen 2013-05-27

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 besluta om omsättning/ d v s
upplåning till motsvarande belopp/ av de förekommande Staffanstorps
kommuns lån som förfaller till betalning under år 2014.

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Bertil Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att/ då med tillägg i första att-satsen av //vilket ska
justeras i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget7' bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

"Den som bifaller Bertil Perssons (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)/ Eric Tabich
(M)/ Berit Lagergren (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Shkurte Xhemajli (M)/ och
fyra nej-röster/ då av; Pierre Sjöström (S)/ Torbjörn Lövendahl (S)/ Werner

* *

Unger (S) och Carina DUton (S)/ medan en ledamot/ Helene Ohman (FP)/ avstår
från att delta i kommunstyrelsens beslut.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2013-05-27

a

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att fastställa finansiering av budget år 2014 för Staffanstorps kommun/ enligt
förslag i de i ärendet föreliggande budgetunderlagshandlingarna/ liksom där
angivna mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning/

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 besluta om nyupplåning/
dvs ökning av Staffanstorps kommuns skulder/ med ett sammanlagt belopp
om högst 120 000 000 kronor/ samt

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 besluta om omsättning/ dvs
upplåning till motsvarande belopp/ av de förekommande Staffanstorps
kommuns lån som förfaller till betalning under år 2014.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^Reservation

oFinansiering av Staffanstofps kommuns
Budget 2014

Vi Socialdemokrater reserverar oss tiU förmån för följande yrkande:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa finansiering av budget 2014 för Staffanstorps kommun, enligt
förslag i de i ärendet föreliggande budgetunderlagshandUngama, liksom där
angivna mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning,
vilket ska justeras i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget

Staffanstorp den 27 maj 2013

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun

^ ,/

fälM/^r.'.7

/,.

Pietre Sföström (S)
j'
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 74 2013-05-27

Förslag till exploateringsavtal avseende
exploateringsprojektet Stanstorp 1:177 område 3,
Mellanvångsskolan (dnr Ks 2012.232)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om förslag till
exploateringsavtal avseende exploateringsprojektet Stanstorp 1:177 område 3/
Mellan-vångsskolan.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet redovisat förslag till exploatermgsavtal avseende
exploateringsprojektet Stanstorp 1:177 område 3/ Mellanvångsskolan.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Bertil Persson (M) yrkar/ med instämmande av Pierre Sjöström (S) att
kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Bertil Perssons (M) 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.

o

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet redovisat förslag till exploateringsavtal avseende
exploateringsprojektet Stanstorp 1:177 område 3/ Mellanvångsskolan.

Ordförandens sign Justerandens sign Ufdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84 2013-05-20

Kommunstyrelsen g 75 2013-05-27

Förslag till förändring av de kommunfinansierade
busslinjerna 102 och 127 (dnr Ks 2013.101)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om förslag till
förändring av de kommunfinansierade busslinjerna 101,102 och 127.

Arbetsutskottet beslutar dels

att återremittera ärendet till trafikingenjören för beredning enligt
arbetsutskottets direktiv vad gäller busslinje 101,

o

dels föreslå kommunstyrelsen besluta

att linjesträckningen för busslinje 127 ändras till att trafikera Tottarp-Nordanå-
Staffanstorps och tidtabellen anpassas till busslinje 172 vid hållplats Tyska
krogen/ samt

att tidtabellen för busslinje 102 utökas med fyra turer.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Bertil Persson (M) yrkar/ med instämmande av Pierre Sjöström (S)/ att
kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Bertil Perssons (M) 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 linjesträckningen för busslinje 127 ändras till att trafikera Tottarp-Nordanå-
Staffanstorps och tidtabellen anpassas till busslinje 172 vid hållplats Tyska
krogen/ samt

att tidtabellen för busslinje 102 utökas med fyra hirer.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (29)

3K
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 76 2013-05-27

Redovisning av delegationsbeslut

a) Fullmakt - Sydvattens årsstämma 2013

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens-sign Utdragsbesfyrkande
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (29)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 77 2013-05-27

Redovisning av meddelanden m m

a) Protokoll från sammanträde 2013-04-11 med samordningsförbundet
Burlöv-Staffanstorp

b) Köpekontrakt om försäljning av mark del av Hjärup 4:2 och del av St
Uppåkra 12:2 till Hemsö Skolfastigheter AB för uppförande av förskola i

Q

Åretruntbyn. Dnr 2012.277

c) Nyttjanderättsavtal för markområde del av Hjärup 4:2 och del av St
o

Uppåkra 12:2 gällande Åretruntbyns förskola (Hemsö Skolfastigheter
AB). Dnr 2012.277

d) Tecknat jordbruksarrendeavtal för del av Stanstorp 4:1, 5:1, 6:1 och
Nevishög 13:1. Dnr 2013J07

e) Tecknat jordbruksarrendeavtal för del av Stanstorp 4:1. Dnr 2013.108

f) Sveriges Kommuner och landstings skrivelse om plan för långsiktigt
åtagande av de regionala stödstrukhirerna

g)
Beslut från Myndigheten för samhällsskydd och bered-skap om
utbetalning av ersättning vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Dnr 2013.64

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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