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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 2013-09-16
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-09-16

Innehållsförteckning Sid

78 Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 05-31 för kommunstyrelsen 3

79 Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 05-31 för Staffanstorps kommun 4

g 80 Reglemente för kommurtstyrelsen, tillägg till 5

§ 81 Avsiktsförklaring om samverkan/ 5 yes 9

82 Trafikförsörjnmgsprogram för Skåne 2014 16

83 Nationell plan för transportsystemet för Skåne 2014-2015 11

84 Regional trarLsportinfrasfrrukturplan för Skåne 2014-2025 12

85 Godssrategi för Skåne 13

} 86 Besvarande av motion o matt förhandla med banker i syfte att påverka 14

deras vilja att ha uttagsautomater i Hjärup

87 Besvarande av motion om att aktivt arbeta för att få Svenska Spel att 15

öppna en spelbutLk i Hjärup

§88 Besvarande av motion om uppdrag att utreda utbyggnad av el-stolpar för 16
laddning av bilar i tätorterna i kommunen

§ 89 Besvarande av motion om bredband i Hjärup 17

90 Redovisning av delegationsbeslut 18

91 Anmälningar/redovisnmg av meddelanden 19

Ordförandens sign Justerandenslsign Utd rågs b estyrka n d e

c^ ^
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STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-09-16

Kommunstyrelsen g 78

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 05-31 för
kommunstyrelsen (dnr Ks 2013.22)

Kommunstyrelsen upptar ärende om godkännande av ekonomisk uppföljning
för tiden 2013-01-01 - - 05-31 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet redovisas
ekonomisk uppföljning avseende kommunsstyrelsens verksanzheter för
tidsperioden 2013-01-01 - - 05-31, angående vilket arbetsutskottet har erhållit
information vid dess sammanträde den 17 juni 2013, enligt § 96.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 05-31.

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 - - 05-31.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

Acs
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-09-16

Kommunstyrelsen § 79

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 05-31 för
Staffanstorps kommun (dnr Ks 2013.21)

Kommunstyrelsen upptar ärende om ekonomisk uppföljning för tiden 2013-01-
01 - - 05-31 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet har lämnas
information om ekonomisk uppföljning avseende Staffanstorps kommuns
verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 05-31 vid arbetsutskottets
sammanträde den 17 juni 2013, § 97.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning avseende
Staffanstorps kommuns verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 05-31,
samt att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning
för kommunfullmäktige.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunfullmäktige 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 ekonomisk uppföljning avseende
Staffanstorps kommuns verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 05-31,
samt

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

Ordförandens sign Justerandenssign Utd råg s bestyrkande

d(^
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-09-16

Kommunstyrelsen 80

Angående tillägg till reglementet för kommunstyrelsen m m
(dnrKs2013.146)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt kommunstyrelsens ordförandes
skrivelse den 5 augusti 2013 rörande påkallade ändringar av gällande
reglemente för kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
dels att uppdra till kommundirektören att vid nästkommande ordinarie
sammanträde med kommunstyrelsen redovisa förslag till beslut enligt 6 kap la

kommunallagen/ dels föreslå kommunfullmäktige besluta att i reglementet för
kommunstyrelsen göra tillägg av följande:

Kommunstyrelsens styr- och lednings funktion för föreUg som kommunen äger//

helt eller delvis m m

Kommunstyrelsen har ansvar för

att fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i äe företag som kommunen helt eller^-

delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden som är
av betydelse for kommunen,

*att löpande mäta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap
17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar
aktier i,

Ordförandens sig n Justerandens sign Utdragsbestyrkande

(ftCS
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STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Kom m u nstyrel sen Sammanträdesdatum

2013-09-16

*att årligen, då senast den 30 september, i beslut för varje aktiebolag som Staffanstorps
kommun enligt 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen har överlämnat vården av en
kommunal angelägenhet till pröva om den verksamhet som har bedrivits i dessa
aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet, och har utförts inom ramen för äe kommunala befogenheterna,
vilka beslut snarast skall redovisas för kommunfullmäktige, varvid i det fall
kommunstyrelsen finner att brister har förelegat skall samtidigt lämnas förslag till
kommunfullmäktige om påkallade åtgärder, samt

*att bevaka att kommunens intressen tillvaratas vid bolags- och föreningsstämmor och
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i.

Kommunstyrelsens ansvar och mpporteringsskyldighet

Kommunstyrelsen skall

tillse att all den verksamhet som förekommer i kommunen, liksom i äe bolag kommunen
äger helt eller delvis alltid bedrivs i enlighet med vid varje tid gällande för fattningar, de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt bestämmelserna i detta
reglemente, samt

regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen och de
bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur
den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. //

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 dels

att uppdra till kommundirektören att vid nästkommande ordinarie
sammanträde med kommunstyrelsen redovisa förslag till beslut enligt 6 kap la

kommunallagen/

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^£ ^
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kom m u n styrel se n Sammanträdesdatum

2013-09-16

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att i reglementet för kommunstyrelsen göra tillägg av följande:

Kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion för företag som kommunen äger//

helt eller delvis m m

Kommunstyrelsen har ansvar för

*att fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direkta men också i avseende på övriga förhållanden som är
av betydelse för kommunen,

att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap^

17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar
aktier i,

*att årligen, då senast den 30 september, i beslut för varje aktiebolag som Staffanstorps
kommun enligt 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen har överlämnat vården av en
kommunal angelägenhet till pröva om den verksamhet som har bedrivits i dessa
aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet, och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,
vilka beslut snarast skall redovisas för kommunfullmäktige, varvid i det fall
kommunstyrelsen finner att brister har förelegat skall samtidigt lämnas förslag till
kommunfullmäktige om påkallade åtgärder, samt

*att bevaka att kommunens intressen tillvaratas vid bolags- och föreningsstämmor och
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i.

Kommunstyrelsens ansvar och mpporteringsskyldighet

Kommunstyrelsen skall

tillse att all den verksamhet som förekommer i kommunen, liksom i åe bolag kommunen
äger helt eller delvis alltid bedrivs i enlighet med via varje tid gällande författningar, de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt bestämmelserna i detta
reglemente, samt

Ordförandens^ i g n Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^c ^
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STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-09-16

regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen och de
bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur
den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret/'

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

a *
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-09-16

Kommunstyrelsen § 81

Avsiktsförklaring avseende samverkan 5 Yes
(dnr Ks 2013.135)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt kommundirektörens tjänsteskrivelse
med förslag att godkänna utarbetat förslag avsiktsförklaring rörande
samverkan med Burlövs/ Kävlinge/ Lomma och Svedala kommuner i ett s k 5
Yes-samarbete.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet föreliggande förslag
till avsiktsförklaring redan har godkänts av kommunstyrelserna i Svedala
kommun respektive Lomma kommun.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att godkänna i ärendet föreliggande förslag till avsiktsförklaring för samverkan
mellan Burlövs/ Kävlinge, Lomma/ Staffanstorps och Svedala kommuner.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunfullmäktige 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 avsiktsförklaring för samverkan
mellan Burlövs/ KävUnge/ Lomma/ Staffanstorps och Svedala kommuner.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

<J ^
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STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-09-16

Kommunstyrelsen g 82

Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne 2014, yttrande
över (dnr Ks 2013.126)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt Region Skånes remiss av utarbetat
mriktningsdokument för det kommande Trafikförsörjningsprogrammet.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att till Region Skåne avge yttrande över inriktningsdokumentet för
Tr af ikf or sörjmngsp ro grammet för Skåne 2014 enligt i ärendet föreliggande
tjänsteskrivelse.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat

att till Region Skåne avge yttrande över mriktningsdokumentet för
Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne 2014 enligt i ärendet föreliggande
tjänsteskrivelse.

Ordförandens sign Juste randens sign Utdrags bestyrkande

er ^
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STAFFAN5TORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-09-16

Kommunstyrelsen § 83

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025
(dnr Ks 2013.124)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt Trafikverkets remiss av sitt utarbetade
förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet föreligger av
stadsbyggnadschefen utarbetad tjänsteskrivelse

Vid kommunstyrelsen handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
uppdra till kommunstyrelsens ordförande att besluta om innehåll i
Staffanstorps kommuns yttrande över Trafikverket remitterat förslag till
nationell plan för transportsystemet 2014-2025.

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 kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens ordförande att
besluta om mnehåll i Staffanstorps kommuns yttrande Över Trafikverket
remitterat förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

c's' 4'?^
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STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-09-16

Kommunstyrelsen § 84

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025,
yttrande över (dnr Ks 2013.127)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt Region Skånes remiss av enligt
regeringens uppdrag upprättat förslag till ny regional infrastrukturplan för
Skåne 2014-2025.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet föreligger av
stadsbyggnadschefen utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid kommunstyrelsen handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att instämma i det som framgår av av MalmöLundaregionen framförda
synpunkter i utkast 2013-09-06/ samt att som eget yttrande till Region Skåne
Översända i ärendet utarbetad tjänsteskrivelse.

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

o

Kommunstyrelsen har således beslutat

att mstämma i det som framgår av av MalmöLundaregionen framförda
synpunkter i utkast 2013-09-12/ samt

att som eget yttrande till Region Skåne översända i ärendet utarbetad
tjänsteskrivelse.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e

rs ^
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^^^^
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-09-16

Kommunstyrelsen § 85

Godsstategi för Skåne (dnr Ks 2013.128)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt Region Skånes remiss den 18 juni 2013
av utarbetat förslag till Godsstrategi för Skåne.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet föreligger av
stadsbyggnadschefen utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att som Staffanstorps kommuns yttrande i ärendet till Region Skåne Översända
av stadsbyggnadschefen utarbetad tjänsteskrivelse.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat

att som Staffanstorps kommuns yttrande i ärendet till Region Skåne Översända
av stadsbyggnadschefen utarbetad tjänsteskrivelse.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

rs å



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (20)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-09-16

Kommunstyrelsen g 86

Besvarande av motion om uttagsautomat i Hjärup
(dnr Ks 2013.60)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt av kommunfullmäktige remitterad av
Rolf Lind (MP) väckt motion om uttagsautomater i Hjärup.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

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 avslå motionen.

Ledamöterna för Arbetarpartiet Socialdemokraterna lämnar särskilt yttrande
enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

c^ å
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Särskilt yttrande bankautomat i ^
glHjärup «

«
Låt oss först konstatera att vi delar motionärens uppfattning att Hjärup d:-»*

behöver en uttagsautomat på orten. Vi delar däremot inte motionärens uppfattning om sättet
att få till stånd bankautomaten. Att kräva en automat i samband med kommunens finansiella
upphandling är inte förenlig med lagen om offentlig upphandling och kan medföra att själva
upphandlingen underkänns vid en prövning.

Storbankema har samordnat bankomatverksamheten i det relativt nybildade Bankomat AB.
Bankomat AB ägs av de stora bankerna i Sverige som beslutat att överlåta skötseln och
verksamheten av kontantautomatema på det gemensamma bolaget. Beslutet innebär också att
många av landets bankomater moderniseras eller ersätts av helt nya maskiner.

Men i och med att det blir ett bankomatsystem för samtliga storbanker kommer en del
uttagsautomater att försvinna till exempel på platser där bankerna hittills haft konkurrerande
maskiner nära varandra. Det kan också bli så att automater tillkommer på platser där de
saknas i dag.

Vi anser därför att Staffanstorps kommun borde ta initiativ till ett möte med samtliga
banker verksamma i kommunen för att de tillsammans verkar för att få en bankomat i
tätorten Hjärup.

Staffanstorp 2013-09-16

^ }1^w
Pierre Sj^trÖm (S)
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-09-16

Kommunstyrelsen § 87

Besvarande av motion om spelbutik i Hjärup
(dnr Ks 2013.68)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt av kommunfullmäktige remitterad av
Rolf Lind (MP) väckt motion om spelbutik i Hjärup.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänste skrivelse.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

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 avslå motionen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

Cf 4
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Kommunstyrelsen 88

Besvarande av motion om utbyggnad av el-stolpar för
laddning av bilar (dnr Ks 2013.77)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt av kommunfullmäktige remitterad av
Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om utbyggnad av elstolpar för
laddning av bilar i tätorterna.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
dels att uppdra till kommundirektören att utreda förutsa fctmngarna för
utbyggnad av laddplatser för elbilar i Staffanstorps kommun/ då att redovisa
för kommunstyrelsen senast den 30 april 2014, dels föreslå kommunfullmäktige
besluta att för prövning och beslut Överlämna motionen till kommunstyrelsen.

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 dels att uppdra till kommundirektören att utreda fÖrutsäthningarna för
utbyggnad av laddplatser för elbilar i Staffanstorps kommun/ då att redovisa
för kommunstyrelsen senast den 30 april 2014, dels

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att för prövning och beslut överlämna motionen till kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Jusferandens sig n Utdrag s bestyrka n d e
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Besvarande av motion om bredband i Hjärup
(dnr Ks 2013.87)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt av kommunfullmäktige remitterad av
Rolf Lind (MP) väckt motion om bredband i Hjärup.

I ärendet föreligger av IT-chefen utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det i ärendet redovisade
anse motionen besvarad.

*

Helene Öhman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta dels att med hänvisning till det i ärendet
redovisade anse motionen besvarad enligt dess första att sats/ dels bifalla
motionen enligt dess andra att sats.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
.». +

vart och ett av Nino Vidovics (M) och Helene Öhmans (FP) respektive yrkande
enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans menmg 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 med hänvisning till det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Redovisning av delegationsbeslut

a) Borgenstecknmg för lån åt Sydvatten AB. Dnr 2013.103

b) Tillköp av kollektivtrafik busslinje 101 samt finansieringsbeslut Dnr 2013.101

c) Beslut om att för borgensåtagande enligt kf:s beslut § 47/12 till AB Malmöregionens
Avlopp ska tas ut en borgensavgift om 0/4 %. Dnr 2012.14

* t

d) Överklagande av 2008 och 2009 års taxeringar för Staffanstorps kommun. Dnr
2013.158

Ekonomichefens delegationsbeslut:

e) Upplåning om 30 mkr på villkor enligt offert från Kommumnvest. Dnr 2011.363

Andra delegationsbeslut:

f) Yttrande i hemvärnsärende. Dnr 2013.12

g) Yttrande i ärende om kameraövervakning samt länsstyrelsen beslut. Dnr 2013.133

h) Beslut om utlämnande av handlingar. Dnr 2012.108

i) Räddmngschefens beslut om vidaredelegation.
Dnr 2013.149

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordföra n dens sig n Justerandens sign Utdragsbestyrkande

CS /
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Kommunstyrelsen g 91

Redovisning av meddelanden m m

a) Kommunförbundets cirkulär 13:26 om bättre tillgång till kommunala
föreskrifter.

b) Stadsbyggnadschefens yttrande över aktualiseringsförklaring av Svedala
».

kommuns Översiktsplan 2010.
Dnr 2013.94

c) Avtal med pwc om genomlysning av exploateringsr ed o visningen i
Staffanstorps kommun. Dnr 2013.115

d) Undertecknat föravtal med Sveaskog Förvaltnings AB om del av
fastigheten St Uppåkra 12:2 (Hjärup NO) för park- och
rekreationsområde i anslutning till bostadsområde.
Dnr 2013.56

e) Undertecknad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
med Sveaskog Förvaltnings AB/ St Uppåkra 12:2 respektive Hjärup 4:2.
Dnr 2013.56

d) Information om Region Skånes roll och ansvarsfördelning för Skånes
kollektivtrafik.

e) Föranmälan av inspektion 2013-06-25 vid arbetsmarknadsenheten om
arbetsmiljön för ungdomar mellan 16 och 24 år samt resultat av åtgärder.
Dnr 2013.122

f) Planavtal med Db Media AB om ersättning och villkor för upprättande
av detaljplan för fastigheten Stanstorp 9:1.
Dnr 2013.105

g) Planavtal med Staffanstorps Kommunfastigheter AB om ersättning och
villkor för upprättande av detaljplan för fastigheten Brågarp 6:159. Dnr
2012.303

Ördföränden^sign Justérandens sign Utdrags bestyrkande

^ å
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h) Svar till Länsstyrelsen på uppgifter om kommunens planer på utökat
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Dnr 2013.62

i) Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär om sotningsindex 2013.

]) Boverkets beslut om bidrag Hemvärnsgårdens Bygdeförening enligt
förordningen om bidrag till allmänna samlingslokaler. Dnr 2011.361

k) Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys för Skåne 2013 - Öppna dörrar
till bostadsmarknaden.

l) Undertecknad borgensförbindelse och skuldebrev gällande 8 mkr till AB
Malmöregionens Avlopp. Dnr 2012.14

m) Undertecknat köpekontrakt samt köpebrev om förvärv av Stanstorp
1:776 från Skånes Läns Landsting. Dnr 2012.54

n) Remiss från Malmö stad/ samråd om försfrudie/plan- program för
Spårväg i Malmö etapp l. Dnr 2013.73

o) Köpekontrakt om försäljning av del av Brågarp 6:1, mdustrimark till
Maximilian Transporter. Dnr 2013.160

p) Avtal om IT-frjänster med Inyett AB från och med den l september 2013.
Dnr 2013.157

q) Svar från Skånetrafiken på förfrågan om dllköp av trafik för trafikåret
2013-12-15 och ett år framåt. Dnr 2013J01.

r) Protokoll från styrelsesammanträden 2013-08-20 med Staffanstorps
Kommunfastigheter AB/ Staffanstorps Energi AB/ Staffanstorps
Reningsverk AB och Staffanstorps Fibernät AB.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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