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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28)^
Sammanträdesdatum 2013-10-07

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Uppåkra/ måndagen den 7
oktober 2013 klockan 18.00 - 18.25

Beslutande Christian Sonesson (M)/ ordf Werner Unger (S)
Torbjörn Lövendahl (S) Eric Tabich (M)
Liliana Lindström (M) Carina Dilton (S)

Pierre Sjöström (S) Berit Lagergren (M)
Nino Vidovic (M) Shkurte Xhemajli (M)

* *

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

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

Pierre Lindberg (M) Ingalill Hellberg

Utses att justera Pierre Sjöström
Justeringens plats och tid Rådhuset 2013-10-09 klockan 12.00

<"(,§r Paragrafer 92-106& .Underskrifter Sekreterare 'S^U<^-

Vesna Cäsifc^Sä
C(^n ^Ordförande <

Christian Spnesson

i^Justerande .^^./

lérreSj^str

A^SLAG/BEVIS

Protokollet är Justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2013-10-07

Datum för anslags uppsättande 2013-10-10
Datum för anslags nedtagande 2013-1 1-02
Förvaringsplats tär protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift

mrd, y^
^ ,1^ / *

IngriU Hansson
Utdragsbestyrkande



^k SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(28)

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträd esdatum

Innehållsförteckning Sid

92 Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 08-31 för kommunstyrelsen 3

93 Delårsrapport/ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 08-31 för Staffanstorps 4
kommun

94 Ansökan om bidrag till en ny främre utstickare på Flackarps Malla 5

95 Konsortialavtal och bolagsordning för Sydvatten AB/ godkännande av 6

96 Optionsavtal för Eksjöhus AB inom Vikhem II 7

97 Regler om ersättning för protokollsjustering 8

§ 98 Besvarande av motion om inköp av rättvisemärkta varor 10

§ 99 Besvarande av motion om deltagande i Kommunens kvalitet i Korthet/ 13

KKiK

100 Besvarande av motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner 15

101 Besvarande av motion om förändringar av nuvarande avgiftssystem inom 17
äldreomsorgen

102 Besvarande av motion angående central rättning av nationella prov 20

103 Besvarande av motion om en långsiktig VA-och beläggningsplan för 22

Staffanstorps kommun

104 Stadiemdeb^ing och lokalförsörjning för skolor i Staffanstorps kommun 25

§105 Redovisning av delegationsbeslut 27

106 Anmälningar/redovisning av meddelanden 28

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

a, Ifi



41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(28)

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN
SammanträdesdatumKommunstyrelsen

2013-09-30Kommunstyrelsens arbetsutskott § 106

2013-10-07Kommunstyrelsen g 92

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 08-31 för
kommunstyrelsen (Dnr Ks 2013.22)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2013-01-01 - - 08-31 för kommunstyrelsen.

I ärendet redovisas information om ekonomisk uppföljning av kommun-
styrelsens verksamheter under tidsperioden 2013-01-01 - - 08-31.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter för tidsperioden 2013-03-01 - - 08-31 t

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande 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 - - 08-31 T

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkände

c5 ^



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(28)

5TAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107 2013-09-30

Kommunstyrelsen § 93 2013-10-07

Delårsrapport/ ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 08-
31 för Staffanstorps kommun (dnr Ks 2013.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
delårsrapport/ekonomisk uppföljning för tiden 2013-01-01 - - 08-31 för
Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger enligt 9 kap
20ag kommunallagen (1991:900) utarbetat förslag till delårsrapport.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att godkänna i ärendet föreliggande delårsrapport/ekonomisk uppföljning
avseende Staffanstorps kommuns verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - -
08-31.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
besluta att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att godkänna i ärendet föreliggande delårsrapport/ekonomisk uppföljning
avseende Staffanstorps kommuns verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - -
08-31.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d é

cs
f̂



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(28)

m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109 2013-09-30

Kommunstyrelsen g 94 2013-10-07

Ansökan om bidrag till en ny främre utstickare på
Flackarps Mölla (Dnr Ks 2010.255)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt
framställan till Staffanstorps kommun om bidrag till en ny främre utstickare på
Flackarps Mölla.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att då med avslag på det föreningen ansökt om i andra hand/ bevilja i ärendet
aktuell ansökan om bidrag vad gäller att få utnyttja resterande belopp om
33 750 kronor enligt kommunstyrelsens beslut den 6 december 2010, § 98.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande 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 med avslag på det föreningen ansökt om i andra hand/ bevilja i ärendet
aktuell ansökan om bidrag vad gäller att få utnyttja resterande belopp om
33 750 kronor enligt kommunstyrelsens beslut den 6 december 2010, § 98.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^cs
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(28)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen g 95 2013-10-07

Konsortialavtal och bolagsordning för Sydvatten AB,
godkännande av (dnr Ks 2013.98)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt skrivelser dels den 30 april 2013, dels
den 17 maj 2013 från Sydvatten AB rörande härigenom Översända förslag till
såväl nytt konsortialavtal som ny bolagsordning för detta aktiebolag.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att kommunfullmäktige den 20
december 2010, § 106, beslutat att säga upp gällande konsortialavtal avseende
regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB/ samt att uppdra till
kommunstyrelsen att föra förhandlingar om fortsatt giltighet av konsortialavtal
avseende regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB och detta aktiebolags
bestånd.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna l ärendet föreliggande förslag
till dels nytt konsortialavtal för regional vattenförsörjning/ dels ny
bolagsordning för Sydvatten AB.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att godkänna i ärendet föreliggande förslag till dels nytt konsortialavtal för
regional vattenförsörjning/ dels ny bolagsordning för Sydvatten AB.

Ordförandens sign Justera n den s sign Utdragsbestyrkande

a u
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41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(28)

m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111 2013-09-30

Kommunstyrelsen g 96 2013-10-07

Optionsavtal för Eksjöhus AB inom Vikhem II
(dnr Ks 2011.81)

Kommunustyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
godkännande av i ärendet föreliggande förslag till optionsavtal med Eksjöhus
AB inom Vikhem II området.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta

att godkänna i ärendet föreliggande förslag till optionsavtal med Eksjöhus AB
inom Vikhem U området.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande 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 optionsavtal med Eksjöhus AB
inom Vikhem II området.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrka n de

^^s
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(28)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

SammanträdesdafumKommunstyrelsen

2013-09-30Kommunstryelsens arbetsutskott § 118

2013-10-07Kommunstyrelsen § 97

Regler om ersättning för protokollsjustering
(dnr Ks 2013.113)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt
kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 16 augusti 2013 rörande ny och
förtydligande bestämmelse rörande ersättning för justering av protokoll detta
då föranlett av ovisshet om gällande reglers innebörd/ och därav föranledd
olika tillämpning av denna bestämmelse.

o

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att/ då med upphävande av nu gällande bestämmelse/ sista stycket under
rubriken "Övriga ersättningar till förtroendevalda - Bilaga B// skall ges följande
lydelse:

För justering av en nämnds eller dess arbetsutskotts liksom annat sådant//

beredningsorgans, protokoll utges ersättning med 75 kronor per justermgstillfälle utom
om justeringsmannen har ett uppdrag som förste eller andre vice ordförande i denna
nämnd, eller i annat fall justering sker vid annat sammanträde.

För justering av kommunfullmäktiges protokoll utgår alltid ersättning enligt första
stycket".

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

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.

Ordförandens sig n Justerandens sign Utdrags bestyrkande

cs f̂
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 9(28)

m^
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att/ då med upphävande av nu gällande bestämmelse/ sista stycket under
rubriken "övriga ersättningar till förtroendevalda - Bilaga B// skall ges följande
lydelse:

För justering av en nämnds eller dess arbetsutskotts, liksom annat sådant//

bereäningsorgans, protokoll utges ersättning med 75 kronor per JusteringstiUfälle utom
om justeringsmannen har ett uppdrag som förste eller andre vice ordförande i denna
nämnd, eller i annat fall justering sker vid annat sammanträde.

För Justering av kommunfullmäktiges protokoll utgår alltid ersättning enligt första
stycket".

Ördforändens-S!gn Justerandens sign Utd rågs bestyrkande

ics /
t,
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-31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(28)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 112 2013-09-30

Kommunstyrelsen § 98 2013-10-07

Besvarande av motion om inköp av rättvisemärkta varor
(dnr Ks 2013.69)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Agneta
Nilsson (S) genom motion om att Staffanstorps kommun skall satsa på inköp av
rättvisemärkta (fairtrade-) varor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 juni 2013 g 98, att ge
kommundirektören i uppdrag att yttra sig över motionen vid arbetsutskottets
sammanträde den 30 september 2013.

l ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta dels att
motionen avslås/ dels att för närvarande inte vidta ytterligare åtgärder i syfte att
diplomeras som en fairtrade City.

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

*

motionen.

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

Ordförandens sign Jusferänden^sign Utdragsbestyrkande

^ 4
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(28)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

SammanträdesdatumKommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen samt/

att för närvarande inte vidta ytterligare åtgärder i syfte att diplomeras som en
fairtrade city.

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att bifalla arbetsutskottets föreslag till beslut.

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

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande proposition:

Den som bifaller ordföranden Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den//

som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nef.

Vid omröstning 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 5 nej-röster av Torbjörn
Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Yvonne Nilsson (C)/Wemer Unger (S)/ och

* *

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

Ordförandens sign Justéranden^slgn Utdragsbestyrkande

CJ 4
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 12(28)

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

SammanträdesdatumKommunstyreisen

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att avslå motionen samt/

att för närvarande inte vidta ytterligare åtgärder i syfte att diplomeras som en
fairtrade city.

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

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

4^



\a

<B&Reservation motion gällande Rättvistmärkta varor-

BFairtrade

w
<?Hittills hat 59 kommuner i Sverige erhållit Faitrade diplomeringen: Malmö,

Munkfors, Lund, Örebro, Norrköping, Karlstad, Ronneby, Vänersborg, Alingsås, ^
Gnosjö, Borås, Växjö, Kahnar, Haparanda, Ludvika, Strömstad, Avesta, HaUsberg,
Linköping, Jönköping, Nässjö, Trollhättan, Piteå, Södertälje, Kumla, Lerum, Forshaga, Sigtuna, Botkyrka,
. *

Angelhokn, Söderköping, Hatnmarö, Mark, Uddevalla, Här^da, Boxholtn, Landskrona, Gotland, Tranas,
Västerås, Emmaboda, Kil, Eda, Askersund, Säfflc, Göteborg, Luleå, Eskilstuna, Kristinehamn, Fagcrsta,
Töreboda, Östersund, Härnösand, Öcketö, Sundbyberg, Ljungby, Helsingbotg, Lomma och Umeå.

När vi som konsumenter väljer Faurtrade-märkta produkter bidrar vi till att odlate och anställda får förbättrade
ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiget produktionskostnaden.
Detta, tillsammans med långsikdga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stoia marginaler att
leva på. Utöver den högte betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla
lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eUer tiU investeringar i
Jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Fairtcade handlar inte bara om
att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt
miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och disktiminering motverkas. Idag finns det ett brett utbud av
Fairtrade-märkta produkter i de flesta svenska butiket, men också på caféet, hotell och andra stäUen där det
serveras mat och dryck. I maj 2010 gick Rättvisemärkt över tiU att kommunicera det mternätionella namnet -
Fairtrade - även på den svenska marknaden.

Vi anser att Staffanstofps kommun kan bidra, Uksom de övriga 59 andra kommuner, till en bättre
värld. Samtidigt bidrar kommunen till fattigdoms bekämpning i utvecklingsländer.

Socialdemokraterna har därför lagt en motion innebärande att kommunen vid upphandling av
livsmedel ska kräva rättvisemärkta vätor där sådana finns och att ktav på fättvisemärkta livsmedel
ska skrivas in i anbudshandlingama.

Vi reserverar oss till förmån för vår motion

Staffanstorp den 7 oktober 2013

För Socialdemokraterna

^i
r

Pierre Sjöström (S)

4
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(28)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113 2013-09-30

Kommunstyrelsen § 99 2013-10-07

Besvarande av motion om deltagande i Kommunens
Kvalitet i Korthet, KKiK (dnr Ks 2013.78)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Magnus
Lunderquist (KD) genom motion om deltagande i Kommunens Kvalitet i
Korthet/ KKiK.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 juni 2013 § 99, att ge
kommundirektören i uppdrag att yttra sig över motionen vid arbetsutskottets
sammanträde den 30 september 2013.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

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.

Ordförandens sign Juste randens sign Utdragsbestyrkande

äcs



SAMMANTRADESPROTOKOLL 14(28)^

STAFFANSTORPS
KOMMUN

SammanträdesdatumKommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att bifalla motionen.

UTdTagsbestyr-kandeOrdförandens sign Justerandens sign

o- 4



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(28)

STAFFAN STOR PS
KOMft^UN

SammanträdesdatumKommunstyrelsen

2013-09-30Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114

2013-10-07Kommunstyrelsen §100

Besvarande av motion om medlemskap i Sveriges
Ekokommuner (dnr Ks 2013.79)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Magnus
Lunderquist (KD) genom motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 juni 2013 g 100, att ge
kommundirektören i uppdrag att yttra sig Över motionen vid arbetsutskottets
sammanträde den 30 september 2013.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden <

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen samt att förnärvarande inte ansöka om medlemskap i den ideella
föreningen //Sveriges Ekokommuner".

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta att bifalla motionen »

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande 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 att bifalla
ordförandens yrkande, vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/
härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen samt/

att för närvarande inte ansöka om medlemskap i den ideella föreningen
"Sveriges Ekokommuner".

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (28)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att bifalla arbetsutskottets föreslag till beslut.

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

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande proposition:

Den som bifaller ordföranden Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den//

som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej".

Vid omröstning 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)/ Shkurte Xhemajli (M)/ och Helene Ohman (FP) och fyra
nej-röster av Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Werner Unger (S)/ och
Carina Dilton (S)/ medan en ledamot/ Yvonne Nilsson (C) avstår från att delta i
kommunstyrelsen beslut.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att avslå motionen samt/

att för närvarande inte ansöka om medlemskap i den ideella föreningen
"Sveriges Ekokommuner".

Ledamöterna för Arbetarpartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen
mot taget beslut enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
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^Reservation motion - Medlemskap i Sveriges

^Ekokommuner

«
<;?Redan i februari 2008 motionerade Socialdemokfatema genom Torbjörn LÖvendahl

(S) om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Motionen avslogs 2009-02-09 med 23
rösterna (M+FP+C+SP) mot motionen och 16 fästet (S+MP+SPI) för motionen,
Kristdemokraternas representant valde då att avstå i omröstningen. Vi anser liksom då att Staffanstorps
kommun ska vara medlem i Sveriges Ekokotnmuner.

Sveriges Ekokommuner (www.sekom.nu) är en ideell organisation för kommuner som viU främja utvecklmgen
för ett mer håUbart samhälle. Ett samhälle som bygger på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor
möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och god hälsa. Sveriges Ekokommuner är världens äldsta
kommunnätverk för hållbar utvecklins.

Sveriges Ekokommuner är ett forum och en mötesplats där politiker och tjänstemän utbyter ctfarenheter och
lär av varandras goda exempel. Detta sker genom bl.a. seminarier, utbildningar och hemsidan. Genom
gemensamma nyckeltal följer de upp att utvecklingen i medlemskommunema går åt rätt håll, de vill säga i
riktning tUl en hållbar utveckling.

För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att kommunfullmäkrige eller kommunstyrelsen beslutat att
ansöka om medlemskap. Kommunen ska vidare ha antagit ett strategiskt program för det lokala
hallb arbets atbetet och ställa sig bakom de fyra systemvUIkoren för det hållbara samhället.

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk.. ..

'1. koncentration av ämnen från bere-emndengg

2. koncentration av ämnen från samhäUets produktion
3. undanträngning med fysiska, metoder Och i det samhäUet.. ..
4. hindras inte människor att systemadskt tillgodose sina behov

Som medlem får kommunens politiker och tjänstemän ett omfattande kontaktnät av kunniga personer.
Genom föreningens hemsida går det att på ett enkelt och effektivt sätt att snabbt komma l kontakt med dessa
föl: ätt sprida information och fa svat på frågor.

Inom Sveriges Ekokommuner pågår gemensamma projekt och enskilda projekt. Information om de enskilda
projekten finns på respektive kotntnuns egen sida på oiganisadonens hemsida.

Sedan 3003 rapporterar medlems kommunerna m ett antal gemensamma gröna nyckeltal föt att följa
utvecklingen inom arbetet fot en ekologisk hållbat utyeckling. SammanstäUiungen finns på förenmgens
hemsida.

Tillsamm.an.s med nätverket Klirnatkommunerna bedriver föreningen ett nuljökommunika.tionspi-ojekt som
delvis finansieras av Mlljömålsrådet.

I och med att ett beslut om medlemskap fattas på högsta politiska nivå l kommunen, lyfts frågorna kring
hållbar utveckling högre upp på dagordningen. Medlemskapet ger också debatten i hemkommunen en större
tyngd.

ä



Föreningen har idag 89 medlemskommuner, varav sju i Skåne, vilka är Burlöv, P^slöv, Helsingborg, Höganäs,
Höör, Klippan och Ystad. Helsingborgs stad är ordförandekommun sedan 2001 och kansliet är placerat på
kommunlednings förvaltningen i Karlskrona.

Medlemsavgiften för Staffanstorps kommun är i Storleksordningen cirka 7.600 kronor (3.000 kronor i fast
avgift + 0,20 kronor per invånare)

Vi reserverat oss till förmån för motionen

Staffanstoq) den 7 oktober 2013

För Socialdemokraterna

4m'
Pierre Sjöström (S)

^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28)

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

SammanträdesdatumKommunstyrelsen

2013-09-30Kommunstyrelsens arbetsutskott g 115

2013-10-07Kommunstyrelsen g 101

Besvarande av motion om förändringar av nuvarande
avgiftssystem inom äldreomsorgen (dnr Ks 2013.116)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende för beredning väckt genom
motion av Laila Olsen (S) om förändring av nuvarande avgiftssystem inom
äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013, § 87 att remittera den väckta
motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll dess följande överväganden och
bedömningar.

Det ankommer enbart på socialnämnden att pröva och avgöra om det skall,
eller inte skall/ göras sådana kartläggningar som motionären har yrkat/ medan
det åvilar kommunfullmäktige att/ då efter i kommunallagen föreskriven
beredning/ besluta om antagande av taxor för nyttjande av olika av kommunen
tillhandahållna tjänster och annat.

Motionen bör därför överlämnas till socialnämnden för dels dess
ställningstagande till och beslut om där föreslagna kartläggningar skall göras
eller inte, dels prövning av om i motionen föreslagen tillämpningstaxa bör
införas, varvid om socialnämnden finner skäl föreligga för införande av sådan
eller annan ny tillämpmngstaxa, det ankommer på socialnämnden att, till
författningsföreskriven beredning av sådant ärende/ ingå till
kommunfullmäktige med förslag till sådan taxa.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden t

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
överlämna motionen till socialnämnden för dess ställningstagande till och
beslut avseende i motionen redovisade yrkanden/ varvid i fall socialnämnden
vid sin prövning av ärendet finner skäl föreligga för att införa nya
taxebestammelser om kostavgift i särskilt boende/ skall socialnämnden särskilt

Ördföra~ndens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 18(28)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanirädesdatum

besluta om att till kommunfullmäktige ingå med förslag till sådana nya regler/
samt därmed anse motionen besvarad.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta att remittera motionen
till socialnämnden för yttrande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande 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 att bifalla
ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/
härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till socialnämnden för dess ställningstagande till och
beslut avseende i motionen redovisade yrkanden/ varvid i fall socialnämnden
vid sin prövning av ärendet finner skäl föreligga för att införa nya
taxebestämmelser om kostavgift i särskilt boende/ skall socialnämnden särskilt
besluta om att till kommunfullmäktige ingå med förslag till sådana nya regler/
samt

att härmed anse motionen besvarad.

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att bifalla arbetsutskottets föreslag till beslut.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att för yttrande remitera motionen till
socialnämnden.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e
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^t SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(28)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

SammanträdesdatumKommunstyrelsen

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande proposition:

Den som bifaller ordföranden Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den//

som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej".

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att Överlämna motionen till socialnämnden för dess ställningstagande till och
beslut avseende i motionen redovisade yrkanden/ varvid i fall socialnämnden
vid sin prövning av ärendet finner skäl föreligga för att införa nya
taxebestämmelser om kostavgift i särskilt boende/ skall socialnämnden särskilt
besluta om att till kommunfullmäktige ingå med förslag till sådana nya regler/
samt

att härmed anse motionen besvarad.

Ledamöterna för Arbetarpartiet Socialdemokraterna reserverar sig muntligen
mot taget beslut till förmån för Pierre Sjöströms (S) yrkande *

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 20 (28)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116 2013-09-30

Kommunstyrelsen § 102 2013-10-07

Besvarande av motion angående central rättning av
nationella prov (dnr Ks 2013.120)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt genom
motion av Helene Öhman (FP) m.fl. angående central rättning av nationella
prov »

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013, § 89 att remittera den väckta
motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess
sakprövning och beslut/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Helene Öhman (FP) yrkar/ med instämmande av Pierre Sjöström (S)/ att
kommunstyrelsen skall besluta att för yttrande remittera motionen till barn- och
utbildningsnämnden.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på
Helene Öhmans (FP) m.fl. yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hans mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (28)

/

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen har således beslutat

att för yttrande remitera motionen till barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandens sign Juite randens s ig n Ufdrägsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL^ 22 (28)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

SammanträdesdatumKommunstyrelsen

2013-09-30Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117

2013-10-07Kommunstyrelsen § 103

Besvarande av motion om en långsiktig VA- och
beläggningsplan för Staffanstorps kommun
(dnr Ks 2013.70)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt genom
motion av Pia Jönsson (S) om en långsiktig VA- och beläggningsplan för
Staffanstorps kommun.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013, g 45 att remittera den väckta
motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att överlämna
motionen till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut/ samt att
därmed anse motionen besvarad.

Pierre Sjöström (S) yrkar att 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 yrkande vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/
härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAIVtMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (28)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

SammanträdesdatumKommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att härmed anse motionen besvarad.

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden t

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att bifalla arbetsutskottets föreslag till beslut.

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

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande proposition:

Den som bifaller ordföranden Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den//

som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej".

Vid omröstning avges åtta Ja-röster/ då av ordföranden Christian Sonesson (M) /

Liliana Lindström (M)/ Nino Vidovic (U), Bertil Persson (M)/ Yvonne Nilsson
(C)/ Eric Tabich (M)/ Berit Lagergren (M)/ och Shkurte Xhemajli (M), och fyra
nej-röster av Torbjörn Lövendahl (S), Pierre Sjöström (S), Werner Unger (S), och
Carina Dilton (S)/ medan en ledamot Helene Öhman (FP) avstår från att delta i
kommunstyrelsens beslut.

Ordförandens sign Justerändens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

SammanträdesdatumKommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att härmed anse motionen besvarad.

Ledamöterna för Arbetarpartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen
mot taget beslut enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justera n den s sign Utdragsbestyrkände
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^Reservation motion en långsiktig VA och

^beläggningsplan för Staffanstorps kommun
w i.

1

<?Kvaliteten på underhålls- och fomyelseins äts erna har stor betydelse för brukarens nytta,
service och säkerhet vid användning av de kommunala systemen. Vidare skall underhållet
upprätthålla den förväntade livslängden genom att skydda gatornas respektive VA-
ledningarnas standard mot nedbrytning och förslitning. Eftersatt underhåll kan på sikt få allvarliga konsekvenser for
ekonomi, säkerhet och kvalitet.

Staffanstorps kommun VA-nät är gammalt (mestadels hänför sig till 60 och 70-talet). Område efter område har
kopplats på det befintliga nätet samtidigt har underhållet av det befintliga avloppsnätet varit undermåligt. Det
innebär att det finns ett stort renoveringsbehov men också behov av kapacitetshöjande åtgärder. Under de senaste
två åren har en del åtgärder vidtagits för att höja kapaciteten på vårt reningsverk (inkl. pump stationer) allt för att
förhindra en del källaröversvämningar framöver. När vi nu övergår till en mer normal fas är det viktigt att man har
en underhållsplan för våra VA-ledningar (utbyte av VA-ledningar bör ske på ett mer planerat sätt). En VA-pIan bör
omfatta VA-forsörjning i hela kommunen, både de allmänna anläggningarna inom nuvarande verksamhetsområde
och de delar av kommunen som ligger utanför verksamhetsområdet. Med VA-försöijning menas
dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt dagvattenhantering.

Inte heller har utbyte av toppbeläggning på våra gator följt någon underhåll splan. Utan det har gjorts som häromåret
när man hade ett utrymme i budgeten. Så kan man givetvis inte hantera gemensam egendom. Även
toppbeläggningen utav våra gator måste ske på ett planerat och strukturerat sätt. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) beräknar att en asfaltsbeläggning kan ligga i genomsnitt 20 år innan gatan måste läggas om. Det är dock
skillnad mellan (högtrafikerade) huvudgator och (lågtrafikerade) lokalgator, där huvudgator kan behövas läggas om
vart 15 år medan lokalgator kan klara 30 år. SKL bedömer dock att 5 % bör läggas om årligen vilket ger en
genomsnittlig omläggningstakt på 20 år. Det handlar dock om en schablonbedömning. I vår kommun har vissa
lokalgator, visserligen lågtrafikerade, inte lagts om på 50 år. Enligt beläggningsutredmngen 2008 visade det sig att
det fanns ett stort behov av renovering av våra vägar och gator men det som sablas är en långsiktig beläggningsplan
som parallellt samkörs med VA.

Det ytterst viktigt att en långsiktig VA-plan och beläggningsplanen följs åt i annat fall kan det generera
merkostnader för kommunen.

Vi reserverar oss till förmån för vår motion

Staffanstorp den 7 oktobet 2013

För Socialdemokraterna

^ ///

Pierre SJc^tröm (S)
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^t SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (28)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

SammanträdesdatumKommunstyrelsen

2013-10-07Kommunstyrelsen § 104

Stadieindelning och lokalförsörjning för skolor i
Staffanstorps kommun (dnr Ks 2013.176)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt beslut från barn- och
utbildningsnämnden 2012-06-07 § 46 om stadieindelning och lokalförsörjning
för skolor i Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsen har såsom ledning för
produktionen att genomföra de förändringar som barn^ och
utbildningsnämnden har beslutat om för befintliga skolor t

Staffanstorps kommuns skolor har sedan 2002 arbetat med en organisation som
utgår ifrån stadieindelnmg F"5 och 6-9. Undantaget har varit Borggårds skola
som har indelningen F-3. Det beslut som barn- och utbildningsnämnden fattat
2012-06-07 § 46, tillsammans med att det enligt lag ska lämnas betyg i årskurs 6
gällande årskurs 4-6, gör att det finns behov av ny stadieindelnmg.

I ärendet föreligger utarbetad tjänsteskrivelse från kommundirektören *

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen/ i egenskap av
produktionsstyrelse skall besluta

att samtliga F-5 skolor i Staffanstorps kommun fr o m höstterminen 2014 skall
övergå till stadieindelningen F-6/ då med undantag för Kyrkheddmge skola och
för Hjärups skola som tillsammans med Hjärupslundsskolan skall bilda en
sammanhållen F-9 skola/ samt

att uppdra till kommundirektören dels att utarbeta underlag för om- och
tillbyggnader av skollokaler, detta tillsammans med kostnadskalkyl skall
föreläggas kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 9 december 2013, dels
att omgående påbörja en fördjupad utredning avseende förutsät^ingar för
ytterligare en skola i Hjärup, varvid en första delredovisning av bedrivet och
planerat arbete i denna utredning skall föreläggas arbetsutskottet senast vid
dess sammanträde den 16 december 2013.

Ordförandens sign Just er ändens s i g n Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (28)-ai

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

SammanträdesdatumKommunstyrelsen

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Nino VidovicTM) 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 beslutar

att samtliga F-5 skolor i Staffanstorps kommun fr o m höstterminen 2014 skall
övergå till stadieindelningen F-6/ då med undantag för Kyrkheddinge skola och
för Hjärups skola som tillsammans med Hjämpslundsskolan skall bilda en
sammanhållen F-9 skola/ samt

att uppdra till kommundirektören dels att utarbeta underlag för om- och
tillbyggnader av skollokaler/ detta tillsammans med kosb^adskalkyl skaU
föreläggas kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 9 december 2013, dels
att omgående påbörja en fördjupad utredning avseende förutsättningar för
ytterligare en skola i Hjärup/ varvid en första delredovisning av bedrivet och
planerat arbete i denna utredning skall föreläggas arbetsutskottet senast vid
dess sammanträde den 16 december 2013.

Utd råg s bestyrkandeOrdförandens sign Justerande n s sign
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (28)

STAFFAN STORPS
KOMMUN

SammanträdesdatumKommunstyrelsen

2013-10-07Kommunstyrelsen §105

Redovisning av delegationsbeslut

a) Fullmakt - Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

-T
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkände
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (28)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 106 2013-10-07

Redovisning av meddelanden m m

a) Protokoll från sammanträde 2013-09-03 med Samordningsförbundet Burlöv-
Staffanstorp.

b) Valnämndens beslut § 10/13 att behålla nuvarande valdistriktsindelnmg vid valen år
2014.Dnr2013.167

c) Optionsavtal gällande del av fastigheten Brågarp 6:1 med Dekå Bil och
maskinservice HB. Dnr 2010.66

d) Avtal med Funka Nu AB gällande en talande Webb.
Dnr 2013.173

e) Skrivelse till Skånetrafiken om tillköp av trafik för trafikåret 2013-12-15 och ett år
framat.Dnr2013.101.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

ÖrdfoFandens-s1gn Justerandens sign LJtdra g sbesf yrkande
/
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