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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (48)
Sammanträdesdatum 2013-11-11

y

STAFFAI^STORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Uppåkra/ måndagen den 11
november 2013 klockan 18.00 - 18.50

Beslutande Christian Sonesson (M)/ ordf Eric Tabich (M)
Werner Unger (S) Carina Dilton (S)
Liliana Lindström (M) Berit Lagergren (M)
Pierre Sjöström (S) Shkurte XhemajH (M)

* *

Nino Vidovic (M) Helene Öhman (FP)
Bertil Persson (M) Laila Olsen (S)
Yvonne Nilsson (C)

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

Thomas Carlstedt (M) Ingalill Hellberg
Pierre Lindberg (M)

Utses att justera Pierre Sjöström
Justeringens plats och tid Rådhuset 2013-11-14 klockan 12.00

fev^ &4k. cUnderskrifter Sekreterare Paragrafer 107-131
f

u
Vesna Casitcws^f

-^
Ordförande

f

^ ^

c. .^=^

ChjHstian ^onesson

i r/-',Justerande mc- 'n
ierre S)6str6m

A ŜLAG/BEVIS

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

Datum för anslags uppsättande 2013-11-18
Datum för anslags nedtagande 2013-12-13
Förvaringsplats för protokoilet Staffanstorps rådhus
Underskrift ^
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Ingrid Hansson
Utdrags bestyrka n d e
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-ai SAIVIMANTRADESPROTOKOLL 2(48)

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Innehållsförteckning Sid

107 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 20] 3-01-01 - 09-30 4

108 Ekonomisk uppföljning Staffanstorps kommun 2013-01-01 -09-30 5

§109 Internbudget 2014 för kommunstyrelsen och för politisk verksamhet 6

inklusive intern kontrollplan 2014

§110 Kommunö ver grip ande intern kontrollplan 2014 9

Ill Investeringsbudget 2014 för Staffanstorps kommun 10

112 Förslag till förändringar av vissa i ekonomisfyrdirektiv för Staffanstorps 13
kommun gällande budgetprocessen

113 Internservice ekonomi upphörande som resultatenhet 16

n

114 Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 17

115 Uppföljning av hel- och delägdea kommunala bolag enligt 6 kap § la 19

k ommun a Hagen

116 Byggnation av torgstånd Staffanstorp 21

117 Sammanträdesdatum 2014 för kommunstyrelsen 22

*

118 Ändring av plan- och bygglovstaxan 23

119 Yttrande avseende Strukturbild MalmöLund regionen 26

120 Yttrande avseende utställning av Framtidsplan för Burlövs kommun 27

121 Planprogram för Sockerstan 28

122 Besvarande av motion om belysning av spontanidrottsplatser 29

123 Besvarande av motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring 32

Baldersskola

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 3(48)

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

124 Besvarande av motion om Kultur- och Fritidsplan för Staffanstorps 35
kommun

§ 125 Besvarande av motion om förädling av Hjärups gamla idrottsplats 37

(grusplanen)

126 Besvarande av motion om valfrihet för medborgare som har bistånd till 38

hjälp med mathåUning

§ 127 Besvarande av motion om ökat ekonomiskt bistånd till Lunds Kvmnojour 41

128 Besvarande av motion om Hjärups idrottsplats 43

129 Besvarande av motion om att Hjärups skolor inte räcker till 44

130 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun 46

131 Överförande av resultatenheten Reningsverket till koncembolaget 48

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 4(48)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrefsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 122 2013-10-28

Kommunstyrelsen § 107 2013-11-11

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 09-30 för
kommunstyrelsen (Dnr Ks 2013.22)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2013-01-01 - - 09-30 för kommunstyrelsen.

I ärendet redovisas information om ekonomisk uppföljning av kommun-
styrelsens verksamheter under tidsperioden 2013-01-01 - - 09-30.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 09-30.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

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

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 09-30.

Expediering

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(48)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 123 2013-10-28

Kommunstyrelsen § 108 2013-11-11

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 09-30 för
Staffanstorps kommun (dnr Ks 2013.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2013-01-01 - - 09-30 för Staffanstorps kommun.

/

I ärendet redovisas information om ekonomisk uppföljning avseende
Staffanstorps kommuns verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 09-30.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet föreliggande ekonomisk uppföljnmg avseende
Staffanstorps kommuns verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 09-30.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

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

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende
Staffanstorps kommuns verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 09-30.

Expediermg
Anmäles i kommunfullmäktige

Ordförandens sign l Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 6(48)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyreisen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124 2013-10-28

Kommunstyrelsen g 109 2013-11-11

Internbudget 2014 för kommunstyrelsen och för politisk
verksamhet inklusive intern kontrollplan 2014
(dnr Ks 2013.201)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av internbudget 2014 för kommunstyrelsen och för politisk verksamhet
inklusive intern kontrollplan 2014.

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglemente för intern kontroll ska
varje nämnd årligen i samband med att årsbudgeten fastställs anta en särskild
plan/ utöver den kommungemensamma/ för granskning/uppföljning av den
interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa internbudget 2014 för
kommunstyrelsen och för politisk verksamhet enligt upprättat förslag till
budget 2014 för kommunstyrelsen samt/ att anta förslag till intern kontrollplan
för 2014 för kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt upprättat förslag till
intern kontrollplan 2014.

Pierre Sjöström (S) yrkar/ med instämmande av ordföranden Christian
Sonesson (M/) att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrelsen besluta
om tillägg till ordförandens yrkande enligt dess andra att-sats "då med tillägg
till redovisad kontrollplan av att granskning skall göras av att nämnderna följer
de riktlinjer gällande representation och eventuell alkoholpolicy som kan
komma att införas //

Ordföranden finner att det finns ett förslag Ull beslut enligt eget yrkande och
enligt Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande i ordförandens andra att-sats.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka rid e
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(48)

STAFFAN STO RPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

2013-10-28

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar bifalla ordförandens yrkande då
med Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande till ordförandens yrkande enligt dess
andra att-sats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta

att fastställa internbudget 2014 för kommunstyrelsen och för politisk
verksamhet enligt upprättat förslag till budget 2014 för kommunstyrelsen samt/

att anta förslag till intern kontrollplan för 2014 för kommunstyrelsens
verksamhetsområde enligt upprättat förslag till intern kontroll plan 2014 för
kommunstyrelsens verksamhetsområde "då med tillägg till redovisad
kontrollplan av att granskning skall göras av att nämnderna följer de riktlinjei-
gällande representation och eventuell alkoholpolicy som kan komma att
införas //

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av första att-satsen i beslutet med hänvisning till att det
socialdemokratiska budgetförslaget inte vann gehör vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 6 juni 2013, g 80 med tillhörande reservation.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.
f

Nino Vidovic (M) yrkar med instämmande från Helene Ohman (FP) i dess
första att-sats att kommunstyrelsen ska besluta att bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt Nino Vidovics (M)
t

yrkande och Helene Öhmans (FP) bifalls yrkande i första att-satsen och finner
att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa internbudget 2014 för kommunstyrelsen och för politisk
verksamhet enligt upprättat förslag till budget 2014 för kommunstyrelsen samt/

Ordförandens sign Justerande n s sign U td ra gsb estyrka nd e
^
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 8(48)

m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

2013-11-11

att anta förslag till intern kontrollplan för 2014 för kommunstyrelsens
verksamhetsområde enligt upprättat förslag till intern kontrollplan 2014 för
kommunstyrelsens verksamhetsområde "då med tillägg till redovisad
kontrollplan av att granskning skall göras av att nämnderna följer de riktlinjer
gällande representation och eventuell alkoholpolicy som kan komma att
införas //

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före
kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i avgörandet av första att-satsen i
beslutet med hänvisning till att det socialdemokratiska budgetförslaget inte
vann gehör vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 juni 2013, § 80 med
tillhörande reservation.

Expediering

Ordförandens sign Jusferandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 9(48)

^^%^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsen §110 2013-11-11

Kommunövergripande intern kontrollplan för 2014
(dnr Ks 2013.212)

Kommunstyrelsen upptar ärende för beslut om fastställande av årlig
kommunövergripande intern kontrollplan 2014.

Den kommunövergripande interna kontrollplanen för 2014 avgränsas till att
innefatta kontroll av efterlevnaden av representations- och attestreglementet/
anvisningen för att förebygga oegentligheter samt måluppfyllnaden av
mandatperiodsbeställningen för åren 2011-2014.

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse framtagen av ekonomichefen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
fastställa förslag till kommunövergripande intern kontrollplan för 2014 enligt i
ärendet föreliggande tjänsteskrivelse.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande ovan
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa förslag till kommunövergripande intern kontrollplan för 2014
enligt i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse.

Expediering
Kommundirektören

Ekonomichefen

Utvecklingschefen
Revisionen

Ordförandens sign Justera n d en s sign U td ra gsbestyrkande
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125 2013-10-28

Kommunstyrelsen g 111 2013-11-11

Investeringsbudget 2014 för Staffanstorps kommun
(dnr Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av investeringsvolymer för 2014 per nämnd samt investermgsbudget för 2014
per projekt i Staffanstorps kommun.

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse framtagen av ekonomichefen.

Arbetsutskott beslutar

att ge ekonomichefen i uppdrag att revidera förslag till investeringsbudget 2014
flerårsplan 2015-2016 enligt arbetsutskottets lämnade direktiv som ska
framläggas vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa investeringsvolym för 2014 till 66 miljoner kronor netto/ varav 16
miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhetsområde/ 30 miljoner
kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 20 miljoner kronor
avser verksamheten inom balansenhet VA-verket.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslag till
investeringsvolym för 2014, besluta om investeringsbudget per projekt för år
2014 inklusive tidplaner och kalkyler.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

2013-11-11

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 ska besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att fastställa investeringsvolym för 2014 till 66
miljoner kronor netto/ varav 16 miljoner kronor avser kommunstyrelsens
verksamhetsområde/ 30 miljoner kronor avser tekniska nämndens
verksamhetsområde och 20 miljoner kronor avser verksamheten inom
balansenhet VA-verket samf

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslag till
investermgsvolym för 2014, besluta om investeringsbudget per projekt för år
2014 inklusive tidplaner och kalkyler.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att fastställa investeringsvolym för 2014 till 85/1 miljoner kronor netto/
varav 16/1 miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhetsområde/ 49/0
miljoner kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 20/0
miljoner kronor avser verksamheten inom balansenheten VA-verket samf

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslag till
investeringsvolym för 2014, besluta om investeringsbudget per projekt för år
2014 inklusive tidplaner och kalkyler i enlighet med det socialdemokratiska
budgetförslaget enligt bilaga l.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt Liliana Lindströms
(M) yrkande enligt ovan samt Pierre Sjöströms (S) yrkande enligt ovan.

Ordföranden ställer proposition på Liliana Lindströms (M) och Pierre Sjöströms
(S) yrkanden enligt ovan och finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla
Liliana Lindströms (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande votermgsproposition.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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&TAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

2013-11-11

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

Vid omröstning avges 8 ja-röster då av ordföranden Christan Sonesson (M)/
Liliana Lindström (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Persson (M)/ Yvonne Nilsson
(C)/ Eric Tabich (M), Berit Lagergren (M) och Shkurte Xhemajli (M)/ och 4 nej-
röster då av Werner Unger (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Laila Olsen (S) och Carina

* *

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa investeringsvolym för 2014 till 66 miljoner kronor netto/ varav 16
miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhetsområde/ 30 miljoner
kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 20 miljoner kronor
avser verksamheten inom balansenhet VA-verket.

Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslag till
investeringsvolym för 2014, besluta om investermgsbudget per projekt för år
2014 inklusive tidplaner och kalkyler.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till
förmån för egna yrkanden/ se bilaga 2.

Expediering

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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INVESTERINGAR 2014

Investeringsprojekt Budget Plan Plan Prognos Beräknat
bekpp i tkr 2014 2015 2016 totalt avslutsår

Kommunstyrelsen
o

Ärliga investeringar
IT Infrastruktur KS 500 2000 2000 Årligen
Brand/räddningsutrustning rtj 700 200 200 Årligen
Fordon rtj 400 Årligen

Nya investeringar
Digitalt arkiv MOS 2000 2000 2015

E-bygglov MOS 500 500 2015

Högtryckskompressor rtj 300 300 2015

Sky-lift rt| 6500 6500 2016

Pågående investeringar
Infartss kyltning 1045 2013

Platina 500 4621 2014

IT Plattform KS 1000 5524 2014

Beslutstädssystem 500 2349 2014

Kom system rökdykning rt] 290 2013

Baldersskolan inventarier 2013

Staffansvallens IP 2013

Infrastrukturers 22250

Utgifter 41149

N e ttoinves le ring o o o 18899

Hjärups IF 2015

Infra struk lurers 11000 17000

Utgifter 20376 2000 31000

Netto investering 9376 2000 o U 000

Spön tanidro tts p l äts e r 1000 4100 2015

Rid anläggning Kabbarp
Infrastrukturers o

Utgifter 1247

Netto inves tering o o o 1247

o

Investeringsreserv 5000 5000 Årligen

Totalt KS

Inkomster 11000 o o 39250

Utgifter 27076 13400 13700 100 625

Nettoinvesteringar 16076 13400 13700 61375

Investeringsbudget 2014
(S) förslag

<'y l



INVESTERINGAR 2014

Investeringsprojekt Budget Plan Plan Prognos Beräknat
belopp i tkr 2014 2015 2016 totalt avslutsår

Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet
a

Ärliga investeringar
GC-vägnätet 500 500 500 Årl igen

Ökad trafiksäkerhet ^^^^^^ 2000 2000 Årl igen

Belysning 1000 1000 1000 Årligen
Upprustning gro n ytor 2000 2000 2000 Årligen

a

Lekplatser 2000 2000 2000 Årligen
Il

Beläggning 9000 9000 9000 Årligen

Nya investeringar
Busshållplatser Kiono sl ätts vägen 250 200 200 650 2016

SIiparev/Sockerbruksv gc/TV 750 2014

Trädallé Storgatan - Valhallavägen 2500 4500 2015

G C Industrivägen 500 500 2035

Klockareg årdsvägen/SIä ttva gen 100 650 750 20] 5

GC Jämvägsgatan/TV 500 500 2035

CC VästanvägWädervägenHV 600 600 2016

Trafilcsäkerhetsåfgärdcr Bråhög/TV 1500 2037

Pågående investeringar
GC Knästorp-Gastelyckan ^^^^ 1000 2500 2015

Borggårds allé GC mm 200 6200 2014

Truclcvägen 100 500 4200 5000 2016

GC Stp-Burlöv-MalmÖ 1788 1850 2014

Rekreationspark Hagalid 2017

In f ra s hn k tu rersättning 2500 2500 5000

Utgifter 3000 3000 10300

Nettoinvestering 500 500 500 5300

Rekreationspaik HJärup 2017

Exploateringsbidrag JM 4000 3568 9090

Utgifter __^^^^__ 5000 4000 30000

Nettoinvestering 12000 1432 4000 20910

G C Lommavägen 2015

Infrastrukturersättnmg 200 1550 1950

Utgifter 200 1548 1950

Nettoinvestering o -2 o o

Borggårdsområdet 564 2200 2014

Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen ^^^QQ 840 4500 2015

Grönplan 450 585 1050 2015

Skyltprogram 1500 2016

Vesum naturområde 500 500 500 1800 2016

GC G:a Dalbyvagen Kyrkheddinge 1900 2500 2014

Investeringsbudget 2014
(S) förslag

<r



INVESTERINGAR 2014

Investeringsprojekt Budget Plan Plan Prognos Beräknat
belopp i tkr 2014 2015 2016 totalt avslutsar

GC Västanväg södra 2015

Inkomster o o o 3694

[nfrnstruklurersiittning 2000

Skånetrnfiken 1694

Utgifter 200 200 3694

Nettoinvestering 200 200 o

Mellanvångsparken 9500 2015

Hjärup 4-spår allmän plats mark 200 200 700 2015

Hjärup 4-spår DP Banvallsvägen 200 1000 1700 2015

Hjärup 4-spp DF Stationsbron 200 1000 1400 2015

Esaip väg 798 500 500 2014

GC/gata Kyrkheddinge 940 940 2014

Totalt TN skatte

Inkomster 4200 7618 2500

Utgifter 53242 41019 29000

Nettoinvesteringar 49042 33401 26500

Investeringsbudget 2014
(S) förslag

cs
l.



INVESTERINGAR 2014

Investeringsprojekt Budget Plan Plan Prognos Beräknat
belopp i tkr 2014 2015 2016 totalt avslutsåi

Tekniska nämnden VA

n

Ärliga investeringar
a

Servisledningar Årligen
Inkomster 500 500 500

Utgifter 500 500 500

Nettoinves tering o o o

9

Relining 2000 2000 2000 Årligen

Nya investeringar
Hjärup 5000

Nordstrands-Bjuggs vag 2000 2000 4000 2016

Jämvägsgatan-Hotel l vägen 4000 2016

Kerstis väg 2000 2000 2016

Dagvatten B rågar? 2000 2000 2016

Sockerbruksvägen-SIiparevägen 2000 3000 2016

Brågarp V - Idrottsv inkl pumpstn 4000 2017

Pågående investeringar
Grevie-Beden 8168 2013

Brågaip västra spv-ledning/pump 3800 2017

Borggårds allé vtn-spv-dgv 14000 2013

Gullålcra mosse

Inkomster 6720 2013

Utgifter 29000

Nettoinvestering o o o 22280

Philsv Uppakra spv ledn/pump 300 9500 2014

Maskinvägen spv-Iedn/pump 1000 4003 6600 2015

Kyrkheddinge-Stp spv-ledn/pump 500 11500 2014

Ledningar Aspvägen m fl 19150 2013

Foodialedningen dagv magasin 3000 3000 2014

Hjärup spillvattenmagasin 4253 2013

Pumpsta tioner 2000 2000 2000 9100 2016

Önsvala mätkammare 1450 545 2000 2015

Betania m fl vta/spVdag o 4000 8550 2G15
c-

Ledningar Åkervägen Hjärup 4000 2013

Författarbyn 5500 3988 4000 20000 2037

Mölleberga vtn -spv-Iedning etapp l 4250 5500 2014

Mölleberga vtn -spv-ledning etapp 2 5500 5500 2015

Totalt VA

Inkomster 500 500 500 6720

Utgifter 20500 20536 20500 187621

Nettoinvesteringar 20000 20036 20000 180 901

Investeringsbudget 2014

^ (S) förslag



INVESTERINGAR 2014

hivesteringsprojekt Budget Plan Plan Prognos Beräknat
beJopp i tkr 2014 2015 2016 totalt avslutsår

Totalt Brutto 100 818

Totalt inkomster 15700

Totalt NETTO 85118

varav

KS 16076

TN skatte 49042

Summa skattefin 65118

VA 20000

Investeringsbudget 2014
(S) förslag

c $
.,L
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mReservation

<ss /Investeringsbudget för år 2014 1y
T

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa investeringsvolym for
2014till 85,1 miljoner kronor netto, varav 16,1 miljoner kronor avser kommunstyrelsens
verksamhetsområde, 49,0 miljoner kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 20,0
miljoner kronor avser verksamheten inom balansenhet V A-verket.

Att kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslag
till investeringsvolym för 2014, besluta om investeringsbudget per projekt for år 2014 inklusive
tidplaner och kalkyler i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget benämnt
"Investeringsbudget 2014 Socialdemokraternas förslag"

Staffanstorp den 11 november 2013

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun

/

'er7
f

/ w' /

.f

Pierre Sjöström (S)
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 13(48)

STAFFAN STORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 126 2013-10-28

Kommunstyrelsen g 112 2013-11-11

Förslag till förändringar av vissa i ekonomistyrdirektiv för
Staffanstorps kommun gällande regler om
budgetprocessen (dnr Ks 2012.53)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av föreslagna ändringar av vissa l ekonomistyrdirektiven för Staffanstorps
kommun gällande regler om budgetprocessen.

I ärendet föreligger skrivelse framtagen av kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att/ äå med upphävande av nu gällande bestämmelser i punkterna 2/ 3 och 7 under
mellanrubriken "2.3.1 Budgetprocessen" i Ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps
kommun, under förenämnå mellanrubrik införa bestämmelser av följande lydelse

^'kommunstyrelsen skall senast via utgången av mars månad varje år till övriga
nämnder lämna information om den preliminära bedömning som kommunstyrelsen då
gör ifråga om storleken på kommunbiärag till respektive nämnd under nästkommande
o
är

^kommunstyrelsen skall i maj månad redovisa förslag till kommunbidrag för de
respektive nämnderna, och då också bestämma den tid när nämnderna senast till
kommunstyrelsen skall lämna sina budgetförslag liksom även andra sådana
förekommande förslag som påverkar budget, som t ex ändrade taxor/avgifter,
nästkommande kalenderår

under är då val till fullmäktige har förrättats i hela landet skall kommunstyrelsen iit-

oktober månaä bestämma den tid när nämnderna senast skall lämna sina budgetförslag
till kommunstyrelsen

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

C 5



-tt SAMMANTRADESPROTOKOLL 14(48)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

2013-11-11

2013-10-28

kommunstyrelsen beslutar senast under december månad varje år om budget förx-

nästkommande år för de respektive resultatenheterna".

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

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med bilaga l.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt Pierre Sjöströms (S)
yrkande enligt bilaga l samt Llliana Lindströms (M) yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordföranden ställer proposition på Pierre Sjöströms (S) och Liliana Lindströms
(M) yrkanden enligt ovan och finner att kommunstyrelsen har beslutat att
bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röster ja. Den som bifaller//

Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstning avges 8 ja-röster då av ordföranden Christan 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 4 nej-
röster då av Werner Unger (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Laila Olsen (S) och Carina
Dilton (S)/ medan l ledamot/ Yvonne Nilsson (C) avstår från att delta i
kommunstyrelsens beslut.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

C5 l
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(48)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

2013-11-11

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att/ då med upphävande av nu gällande bestämmelser i punkterna l, 3 och 7 under
mellanrubriken "1.3.1 Budgetprocessen" i Ekonomistyrdirektiv för Siaffanstorps
kommun, under förenämnä mellanruljrik införa bestämmelser av följande lydelse

kommunstyrelsen skall senast vid utgången av mars månad varje år till övrigax.//

nämnder lämna information om den preliminära bedömning som kommunstyrelsen äå
gör ifråga om storleken på kommunMrag till respektive nämnd under nästkommande
o
är

^kommunstyrelsen skall i maj månad redovisa förslag till kommunbiärag för de
respektive nämnderna, och äå också bestämma den tia när nämnderna senast till
kommunstyrelsen skall lämna sina budgetförslag liksom även andra sådana
förekommande förslag som påverkar budget, som t ex ändrade taxor! avgifter,
nästkommande kalenderår

under år då val till fullmäktige har förrättats i hela landet skall kommunstyrelsen i^

oktober månad bestämma den tid när nämnderna senast skall lämna sina budgetförslag
till kommunstyrelsen

kommunstyrelsen beslutar senast under december månad varje år om budget för^

nästkommande år för de respektive resultatenheterna".

Ledamöterna för Arbetare? a rite t Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till
förmån för eget yrkande/ se bilaga 2.

Expediering

Ordförandens sign Justera ndens sign Utdrägsbestyrka n de

(s ^^
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(S) förslag

2.3 Budget

Budgeten är ett av de viktigaste verktygen en organisations ledning kan använda för
strategisk planering och styrning. Den uttrycker förväntningar/ fördelar ansvar och
befogenheter och beskriver sammanhang.

2.3.1 Budgetprocessen

Budgetprocessen ses över årligen och vid behov fattas beslut om förändring. Det innebär
i korthet att:

kommunfullmäktige beslutar om en definition av god hushållning (finansiellt och.

verksamhetsmässigt) på hösten två år innan budgetåret. Detta material
sammanställs sedan till årets budgetdirektiv.

Kommunstyrelsen skall senast vid utgången av mars månad varje år till Övriga.

nämnder lämna information om den bedömning som kommunstyrelsen då gör
ifråga om storleken på kommunbidrag (ramar) till respektive nämnd under näst
kommande år.

Kommunstyrelsen skall då också bestämma den tid när nämnderna senast till.

kommunstyrelsen skall lämna sina budgetförslag liksom även andra sådana
förekommande förslag som påverkar budget/ som t ex ändrade taxor/avgifter/
nästkommande kalenderår

Nämnderna redovisar effekter av beslutat ramar/ beslutar preliminärt om.

resursfördelningssystemen samt eventuellt om förändrade taxor/avgifter i
september.

Nämnderna fattar beslut om intembudget/ och ev. om nämndens egna mål samt.

förslag till investeringsbudget per projekt i september.

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till nämndernas kommunbidrag och.

förslag till investeringsbudget i oktober året innan budgetåret

Kommunfullmäktige beslutar om finansieringen (skattesatsen)/ ev. uttag från.

resultatutjämnings reserv/ kommunbidrag för varje nämnd/ investeringsbudget
per projekt samt eventuellt förändrade taxor/ avgifter i november

Kommunstyrelsen beslutar senast under december månad varje år om budget för.

nästkommande år för de respektive resultatenheterna

cs



(S) förslag

2.3.2 Investeringsbudgeten

Beslutet om mvestermgsbudget innefattar kalkyl och tidplan per projekt. I de fall
fastställd tidplan förändras under löpande år ska denna information ingå i uppfÖlj-
ningen (se 2.4 Uppföljning).
Resultatenheternas investeringar budgeteras inom kommunstyrelsen medan drifts-
kostnaderna budgeteras hos resultatenheterna.

2.3.3 Ansvar/ befogenheter

Nämnden ska lägga ett budgetförslag som ligger inom beslutad ram. Eventuellt till-
kommande behov/ kvalitetsförbättringar ska i första hand prioriteras inom beslutad ram.
Nämnden förfogar över tilldelad ram (s k kommunbidrag) och kan fritt omdisponera
denna mellan verksamhetsområdena.

Ombudgetering (nollsummespel) mellan nämnder beslutas av kommuiistyrelsen. Ett
exempel kan vara att en verksamhet ska flyttas från en nämnd till en annan.

2.3.4 Tilläggsanslag

Grundprincipen är att tilläggsanslag inte beviljas. Skulle nämnden under budgetåret
anse sig behöva ytterligare ekonomiska resurser för att uppnå uppsatta mål och/-eller
lagstadgade krav kan kommunfullmäktige i undantagsfall besluta om tilläggsanslag.
Detta ska dock vara fullt finansierat och inrymmas inom de ekonomiska målen. Nämnd
ska innan tilläggsanslag begärs pröva frågan om det ökade behovet av ekonomiska
resurser kan finansieras inom nämndens ram genom omdisponering av medel.
Begäran om tilläggsanslag i investerings verksamheten som medför att den totala
investeringsvolymen Ökar ska prövas av kommunfullmäktige.
Kan tilläggsanslag avsett för skattefinansierad verksamhet finansieras genom om-
disponermgar inom den skattefinansierade inves terings volymen/ beslutas detta av
kommunstyrelsen. Omdisponeringar mellan skatte- och avgiftsfinansierad
tnvesteringsvolym/ även inom ramen för den totala mvestermgsvolymen/ beslutas av
kommunfullmäktige.

^
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<?Förändringar i ekonomistyrdirektiv gäUande v
regler om budgetprocessen

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa regler om
budgetprocessen (avsnitt 2.3 i dokumentet Ekonomi styrdirektiv för Staffanstorps kommun) i enlighet
med det socialdemokratiska förslaget (enligt nedanstående).

2.3 Budget

Budgeten är ett av de viktigaste verktygen en organisations ledning kan använda för strategisk
planering och styrning. Den uttrycker förväntningar, fördelar ansvar och befogenheter och beskriver
sammanhang.

2.3.1 Budgetprocessen
Budgetprocessen ses över årligen och vid behov fattas beslut om förändring. Det innebär i korthet att:

kommunfullmäktige beslutar om en definition av god hushållning (finansiellt och.

verksamhetsmässigt) på hösten två år innan budgetåret. Detta material sammanställs sedan till
årets budgetdirektiv.

Kommunstyrelsen skall senast vid utgången av mars månad varje år till övriga nämnder lämna.

information om den bedömning som kommunstyrelsen då gör ifråga om storleken på
kommunbidrag (ramar) till respektive nämnd under näst kommande år.

Kommunstyrelsen skall då också bestämma den tid när nämnderna senast till.

kommunstyrelsen skall lämna sina budgetförslag liksom även andra sådana förekommande
förslag som påverkar budget, som t ex ändrade taxor/avgifter, nästkommande kalenderår

Nämnderna redovisar effekter av beslutat ramar, beslutar preliminärt om.

resursfördelnings systemen samt eventuellt om förändrade taxor/avgifter i september.

Nämnderna fattar beslut om intembudget, och ev. om nämndens egna mål samt förslag till.

investeringsbudget per projekt i september.

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till nämndernas kommunbidrag och förslag till.

investeringsbudget i oktober året innan budgetåret

Kommunfullmäktige beslutar om finansieringen (skattesatsen), ev. uttag från.

resultatutjämningsreserv, kommunbidrag för varje nämnd, investeringsbudget per projekt samt
eventuellt förändrade taxor/ avgifter i november

c<T^\



Kommunstyrelsen beslutar senast under december månad varje år om budget för.

nästkommande år för de respektive resultatenheterna

2.3.2 Investeringsbudgeten
Beslutet om investeringsbudget innefattar kalkyl och tidplan per projekt. I de fall fastställd tidplan
förändras under löpande år ska denna information ingå i uppfolj-ningen (se 2.4 Uppföljning).
Resultatenheternas investeringar budgeteras inom kommunstyrelsen medan drifts-kostnadema
budgeteras hos resultatenheterna.

2.3.3 Ansvar/ befogenheter
Nämnden ska lägga ett budgetförslag som ligger inom beslutad ram. Eventuellt till-kommande behov/
kvalitetsförbättringar ska i första hand prioriteras inom beslutad ram.
Nämnden förfogar Över tilldelad ram (s k kommunbidrag) och kan fritt omdisponera denna mellan
verksamhetsområdena.

Ombudgetering (nollsummespel) mellan nämnder beslutas av kommunstyrelsen. Ett exempel kan vara
att en verksamhet ska flyttas från en nämnd till en annan.

2.3.4 Tilläggsanslag
Grundprincipen är att tilläggsanslag inte beviljas. Skulle nämnden under budgetåret anse sig behöva
ytterligare ekonomiska resurser för att uppnå uppsatta mål och/, eller lagstadgade krav kan
kommunfullmäktige i undantagsfall besluta om tilläggsanslag. Detta ska dock vara fullt finansierat och
inrymmas inom de ekonomiska målen. Nämnd ska innan tilläggsanslag begärs pröva frågan om det
ökade behovet av ekonomiska resurser kan finansieras inom nämndens ram genom omdisponering av
medel.

Begäran om tilläggsanslag i investeringsverksamheten som medför att den totala investeringsvolymen
ökar ska prövas av kommunfullmäktige.
Kan tilläggsanslag avsett för skattefinansierad verksamhet finansieras genom om-disponeringar inom
den skattefinansierade investeringsvolymen, beslutas detta av kommunstyrelsen. Omdisponeringar
mellan skatte- och avgiftsfinansierad investeringsvolym, även inom ramen för den totala
investeringsvolymen, beslutas av kommunfLillmäktige.

Staffanstorp den 11 november 2013

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun

:/.
/̂

^(-rm 'ft
Pierre S/öström (S)

^



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 16(48)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 127 2013-10-28

Kommunstyrelsen g 113 2013-11-11

Internservice ekonomi upphörande som resultatenhet
(dnr Ks 2013.178)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om internservice
ekonomi upphörande som resultatenhet.

I ärendet föreligger en tjansteskrivelse framtagen av ekonomichefen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta

att internservice ekonomi upphör som resultatenhet från och med l januari
2015.

Vid kommunstyrelsens handlägganing av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
internservice ekonomi upphör som resultatenhet från och med l januari 2015.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande ovan
och finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att internservice ekonomi upphör som resultatenhet från och med l januari
2015.

Expediering
Ekonomichefen

Ordförandens sign Justerandens sign U tdragsbestyrkande

rS
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 17(48)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 128 2013-10-28

Kommunstyrelsen § 114 2013-11-11

h

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning
(dnr Ks 2013.161)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ändring av
kommunstyrelsens delegationsordning.

Enligt delegationsordningen för kommunstyrelsen/ p 24 har kommunjuristen
delegation avseende beslut enligt 24 och 25 §§ förvaltningslagen vid
överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta/ ändra eller upphäva en
detaljplan/ områdesbestämmelser eller en fastighetsplan. Då sådan prövning
lämpligen bör ankomma på den som tjänstgör som kommunfullmäktiges
sekreterare föreslås dessa beslut delegeras till nämnd sekreteraren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta

att beslut enligt 24 och 25 §§ i förvaltningslagen vid överklagande av
kommunfullmäktiges beslut att anta/ ändra eller upphäva en detaljplan/
områdesbestämmelser eller en fastighetsplan delegeras till nämnd sekreteraren.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
beslut enligt 24 och 25 gg i förvaltningslagen vid överklagande av
kommunfullmäktiges beslut att anta/ ändra eller upphäva en detaljplan/
områdesbestämmelser eller en fastighetsplan delegeras till
nämndsekreteraren/kommunstyrelsens sekreterare.

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta avslå ordförandens
förslag till beslut.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt eget yrkande ovan
och enligt Yvonne Nilssons (C) avslagsyrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrka nde

(^ ^
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 18(48)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

2013-11-11

Ordföranden ställer proposition på eget och Yvonne Nilssons (C) yrkande
enligt ovan och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla ordförandens
yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att beslut enligt 24 och 25 g§ i förvaltningslagen vid överklagande av
kommunfullmäktiges beslut att anta/ ändra eller upphäva en detaljplan/
områdesbestämmelser eller en fastighetsplan delegeras till
nämndsekreteraren/kommunstyrelsens sekreterare.

Expediering
Kommundirektören

Internservice kansli

ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

cs
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STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 129 2013-10-28

Kommunstyrelsen g 115 2013-11-11

Uppföljning av hel- och delägda kommunala bolag enligt 6
kap § 1a kommunallagen (dnr Ks 2013.198)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende avseende
uppföljning av hel- och delägda kommunala bolag enligt 6 kap § la
kommunallagen.

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap § la granska om hel- och delägda
kommunala bolag uppfyller de direktiv som dess ägare har utfärdat samt
bedriver sin verksamhet enligt dessa.

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse framtagen av kommundirektören.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta

att samtliga granskade hel- och delägda kommunala bolag uppfyller kraven
enligt 6 kap § la kommunallagen samt att därmed inte anmäla någon avvikelse
till kommunfullmäktige.

Pierre Sjöström (S) lämnar en protokollsanteckning.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
samtliga granskade hel- och delägda kommunala bolag uppfyller kraven enligt
6 kap § la kommunallagen samt att därmed inte anmäla någon avvikelse till
kommunfullmäktige.

l

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande ovan
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detta yrkande.

Ordförandens sign Justera ndens sign U fdragsbestyrka n d e

C9 ^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (48)

<.

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

2033-11-11

Kommunstyrelsen beslutar

att samtliga granskade hel- och delägda kommunala bolag uppfyller kraven
enligt 6 kap § la kommunallagen samt att därmed inte anmäla någon avvikelse
till kommunfullmäktige.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna lämnar en
protokollsanteckning/ enligt bilaga l.

Expediering
Kommundirektören

Ordförandens sign Justerandensslgn Utdrags bestyrkande

C9 ^
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Protokollsanteckning

Som ledamöter i kommunstyrelsen är det vår plikt att uppmärksamma att Staffanstorps
kommunfastigheter AB inte har sin ekonomi i balans (prognos för hela 2013 är ett minus på 17.250
tkrmot budgeterat på minus 6.800 tkr). Orsaken är att hyresmodellenförStaffanstorps kommun
gentemot bolaget inte är hållbar i ett ekonomiskt perspektiv. Bolaget har ett positivt kassaflöde men
har inte täckning för sina avskrivningar. De kommunala hyrorna som kommunen betalar till bolaget
täcker inte heller det akuta underhållet som uppkommit (Prognos beräknas överstiga budget med 6/1
mkr). Det är därför angeläget att Staffanstorps kommun tillsammans med bolaget (SKF) återkommer
snarast med en åtgärdsplan (ny hyresmodell) syftande till att få ekonomisk balans i bolaget

För Socialdemokraterna

2013-11-11
f

^ ^ r/m (M.
Pierre Sjöström



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (48)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammantradesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsen § 116 2013-n-n

Byggnation av torgstånd Staffanstorp
(dnr Ks 2013.215)

Kommunstyrelsen upptar ärende för beslut om byggnation av torgstånd på
torget i Staffanstorp.

En kostnadsberäkning och ett förslag till utformning av torgståndsbyggnad på
torget i Staffanstorp har tagits fram i samarbete mellan stadsbyggnadskontoret
och Staffanstorps Centrum AB.

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse framtagen av kommundirektören.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande av Pierre
Sjöström (S)/ att kommunstyrelsen ska besluta att ge kommundirektören i
uppdrag att beställa byggnation av torgstånd på torget i Staffanstorp av
Staffanstorps Centrum AB samt att efter byggnationen Överlåtas till
Staffanstorps kommun.

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta avslå ordförandens
yrkande.

Ordföranden finner att det finns t^å förslag till beslut enligt eget yrkande ovan
samt Yvonne Nilssons (C) avslags yrkande.

Ordföranden ställer proposition på eget och Yvonne Nilssons (C) yrkande
enligt ovan och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla ordförandens
yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommundirektören i uppdrag att beställa byggnation av torgstånd på
torget i Staffanstorp av Staffanstorps Centrum AB samt att efter byggnationen
överlåtas till Staffanstorps kommun.

Expediering
Kommundirektören

Ordförandens sign Jusferai^dens sign Utdragsbestyrkande

"^cs
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

SammanträdesdatumKommunstyrelsen
2013-11-11

Kommunstyrelsen §117 2013-11-11

Sammanträdesdatum 2014 för kommunstyrelsen

(dnr Ks 2013.216)

Kommunstyrelsen upptar ärende för beslut om fastställande av
sammanträdesdatum och tider för 2014 för kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
fastställa sammantradesdatum 2014 för kommunstyrelsen enligt i ärendet
föreliggande förslag till sammanträde datum 2014 för kommunstyrelsen samt/

att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa sammanträdesdatum 2014 för
kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag till sammanträdesdatum 2014
för kommunfullmäktige.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande ovan
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesdatum 2014 för kommunstyrelsen enligt i ärendet
föreliggande förslag till sammanträdedatum 2014 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att fastställa sammanträdesdatum 2014 för kommunfullmäktige enligt i ärendet
föreliggande förslag till sammanträdedatum 2014 för kommunfullmäktige.

Expediering
Samtliga nämnder

Ordförandens sign Justera/idens sigi Utdragsbestyrkandé

^cs^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 131 2013-10-28

Kommunstyrelsen g 118 2013-11-11

»

Ändring av plan- och bygglovstaxan (dnr Ks 2011.146)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ändring av
justeringsfaktorn N i plan- och bygglovstaxan.

Kommunfullmäktige beslutade den 10 jurd 2013 att till kommunstyrelsen
återremittera det av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden initierade ärende
om förslag till ändring av plan- och bygglovstaxan.

* *

Ärendet har kompletterats med redovisning av skäl och motiv till föreslagen
höjning av plan- och bygglovstaxan vilka framgår av i ärendet föreliggande
tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

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

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
justeringsfaktorn N i plan- och bygglovstaxan ska vara oförändrad dvs. 1/0 från
och med den l januari 2014.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt ordförandens
yrkande om ändring av justeringsfaktorn N i plan- och bygglovstaxan samt
Pierre Sjöströms (S) yrkande om att justeringsfaktorn N i plan- och
bygglovstaxan ska vara oförändrad.

Ordföranden ställer proposition på eget och Pierre Sjöströms yrkanden enligt
ovan och finner att ordföranden Christian Sonessons (M) yrkande vinner bifall.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

cs ^
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m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

2013-11-11

2013-10-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
fl

besluta föreslå kommunfullmäktige beslut

att/ då med upphävande av gällande beslut om att justermgsfaktorn N ska vara
1/0 i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovstaxa/ från och med den l
januari 2014 ska justeringsfaktorn N i Staffanstorps kommuns plan- och
bygglovstaxa vara 1/2.

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

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att då med upphävande av gällande beslut om att
justeringsfaktorn N ska vara 1/0 i Staffanstorps kommuns plan- och
bygglovstaxa/ från och med den l januari 2014 ska justeringsfaktorn N i
Staffanstorps kommuns plan- och bygglovstaxa vara 1/2.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att justeringsfaktorn N i plan- och bygglovstaxan
ska vara oförändrad dvs. 1/0 från och med den l januari 2014.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt Nino Vidovics (M)
yrkande om ändring av justeringsfaktorn N i plan- och bygglovstaxan samt
Pierre Sjöströms (S) yrkande om att justeringsfaktorn N i plan- och
bygglovstaxan ska vara oförändrad.

Ordföranden ställer proposition på Nino Vidovics (M) och Pierre Sjöströms (S)
yrkanden enligt ovan och finner att Nino Vidovics (M) yrkande vinner bifall.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

er ^
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

2013-11-11

Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röster ja. Den som bifaller Pierre//

Sjöströms (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstning avges 8 ja-röster då av ordföranden Christan 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 5 nej-
röster då av Werner Unger (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Yvonne Nilsson (C)/ Laila
Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att, då med upphävande av gällande beslut om att justermgsfaktorn N ska vara
1/0 i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovstaxa/ från och med den l
januari 2014 ska justeringsfaktorn N i Staffanstorps kommuns plan- och
bygglovstaxa vara 1/2.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till
förmån för eget yrkande/ se bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utcfragsbestyrkande

c^ i
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alReservation Bygglovstaxa «

<i?Vi Socialdemokrater reserveraf oss mot beslutet i

kommunstyrelsen den 11 november 2013, att justera plan- och
bygglovstaxans N-faktor till 1,2.

2010höjdesbygglovstaxanfrån 13 600 kr till 20 000 kr. Ar 20U höjdes taxan ännu en gång i
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 tiU 1,2. Detta innebar att taxan nu höjs till 27 768 kronor.
Det är mer än en fördubbling av taxan sen 2010, från 13 600 kronor till 27 768 kronot.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar en faktor på 1,0 vid mvånarantal på
20 000-50 000 och en faktor på 1,2 vid ett invånarantal på mer än 50 000.

Skälet till höjningen anser majoriteten vata motiverat med att Staffanstorp skall tillgodose plan -
och bygglagens krav på kommunens verksamhet. Detta är nytt med tanke på personalbehovet på
plan- och byggkontoret inte har dUgodosetts under flera år trots tidigare bygglovs taxehöjningar.
Kontoret hat i flera år (i samband med budgeten) talat om att det funnits en brist på personal.

Trots detta samt flera höjningar av avgifterna så har inte den modetadedda majoriteten
hörsammat detta. Majoriteten har kraftigt höjt taxorna men inte sett till att det finns personal för
att utföra uppdragen. Avgiftshöjningar har Istället genererat ett övetskott i verksamheten
(kommunbidraget har varit negativt d.v.s. man fat in mer intäkter än vad man har kostnader).

För 2013 prognosticeras ett överskott mot budgeten med 700 tkr i det senaste
delåtsbokslutet och en fmansieringsgrad som motsvarar 91 % (enligt besked från
kontoret).

I kommunallagen nämns att kommunerna ska tillämpa den s.k självkostnadsprincipen
vilket innebär att kommunerna inte får ta ut högre avgifter än som svarat mot våra
verkliga kostnader för verksamheten. Det finns skäl att granska om den föreslagna taxan
uppfyller lagens ktav. Notera dock att information till allmänheten (telefonsamtal,
information, m.m) får ej finansieras via bygglovstaxan utan ska anses som allmän service
till allmänheten och skattefinansieras (motsvafas av 10 %). Redan nu med 91% + 10 %
dvs 101% överskrids självkostnadsprincipen.

Staffanstorp den 11 november 2013

För Socialdemokraterna

^& ^r%^
Pierre Sjöström (S)

^
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m̂
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132 2013-10-28

Kommunstyrelsen g 119 2013-11-11

Yttrande avseende Strukturbild MalmöLund regionen
(dnr Ks 2013.208)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om yttrande
avseende Strukturbild MalmöLund regionen.

I ärendet föreligger tjänste skrivelse daterad 2013-10-06 framtagen av
stadsbyggnadschefen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta

att som eget yttrande avge i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse daterad 2033-
10-06.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att som eget yttrande avge i ärendet
föreliggande tjänsteskrivelse daterad 2013-10-06.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande ovan
och finner att kommunstyrelsen har beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att som eget yttrande avge i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse daterad 2013
10-06.

Expediering
Malmö Stad
Lunds kommun

Stadsbyggnadskontoret

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
.fv

c^ ^
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133 2013-10-28

Kommunstyrelsen § 120 2013-11-11

Yttrande avseende utställning av Framtidsplan för
Burlövs kommun (dnr Ks 2012.41)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om yttrande
avseende utställning av Framtidsplan för Burlövs kommun.

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse framtagen av stadsbyggnadschefen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta

att Staffanstorps kommun inte har något att erinra mot förslaget till ny
Översiktsplan för Burlövs kommun.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christan Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
Staffanstorps kommun inte har något att erinra mot förslaget till ny
Översiktsplan för Burlövs kommun.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande ovan
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att Staffanstorps kommun inte har något att erinra mot förslaget till ny
översiktsplan för Burlövs kommun.

Expediering
Burlövs kommun

Stadsbyggnadskontoret

Ordförandens s ig n Justerandens sign Utdragsbéstyrkande

^1

c
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STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsen § 121 2013-11-11

Planprogram för Sockerstan
(dnr Ks 2012.41)

Kommunstyrelsen upptar ärende för beslut om att sända planprogram för
Sockerstan på samråd.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att sända
planprogram för Sockerstan på samråd då med en samrådstid som är 2013-11-
25-2014-01-13.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt Pierre Sjöströms (S)
yrkande ovan och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att sända planprogram för Sockerstan på samråd då med en samrådstid som ar
2013-11-25-2014-01-13.

Expediering
Stadsbyggnadskontoret
Pontus Bergstrand/ exploateringschef
Katarina Jereaus/ planhandläggare

Ordförandens sign Justerande n s sign Utdragsbestyrkandé

C5 1^
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STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013--11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 134 2013-10-28

Kommunstyrelsen g 122 2013-11-11

Besvarande av motion om belysning av
spontanidrottsplatser (dnr Ks 2013.152)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Pierre
Sjöström (S) genom motion om belysning av spontanidrottsplatser.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, g 103 att remittera den
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att arbetsutskottet beslutar remittera
motionen till tekniska nämnden och i andra hand att arbetsutskottet ska besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska vid dagens sammanträde besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen överlämnas till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut.

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut/ dels Pierre Sjöströms (S)
yrkande i första hand om remittering till tekniska nämnden/ dels Pierre
Sjöströms (S) yrkande i andra hand om bifall till motionen/ dels Nino Vidovics
(M) yrkande om överlämning till tekniska nämnden för beslut.

Ordförande ställer först proposition på dels Pierre Sjöströms (S)
förstahandyrkande om remittering av motionen dels Nino Vidovics (M)
yrkande om att arbetsutskottet vid dagens sammanträde skall besluta om
sakprövning av ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat bifalla
Nino Vidovics (M) yrkande i denna del.

Därefter ställer ordföranden proposition på dels Nino Vidovics (M) yrkande om
avgörande av ärendet i sak enligt ovan/ dels Pierre SjÖstÖms (S)
andrahandsyrkande enligt ovan. Ordföranden finner att arbetsutskottet har
beslutat bifalla Nino Vidovics (M) yrkande i denna del.

Ordförandens sign Justera ndens sign Utdrags bestyrkande

^ ^ ^.>
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

2013-11-11

2013-10-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att Överlämna motionen till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut.

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

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar remittera
motionen till tekniska nämnden och i andra hand att kommunstyrelsen ska
besluta föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen överlämnas till tekniska nämnden för
dess sakprövning och beslut.

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut/ dels Pierre Sjöströms (S)
yrkande i första hand om remittering till tekniska nämnden/ dels Pierre
Sjöströms (S) yrkande i andra hand om bifall till motionen/ dels Liliana
Lindströms (M) yrkande om överlämning till tekniska nämnden för beslut.

Ordförande ställer proposition på Pierre Sjöströms (S) första- och
andrahandsyrkande samt Liliana Lindströms (M) yrkande enligt ovan och
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

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

Ordförandens sign Justera ndenssign Utdrag s bestyrkande

r<' ^
^
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STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

2013-11-11

Vid omröstning avges 9 ja-röster då av ordföranden Christan Sonesson (M)/
LUiana 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 4 nej-röster då av Werner Unger (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Laila
Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut
samt att därmed anse motionen besvarad.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till
förmån för eget yrkande/ se bilaga l.

Expediering

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsb-éstyrkande
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^Reservation motion gällande belysning på

glspontanidrottsplatser
w
<?

»

Vi har åter blivit förvägrade av den moderatledda majoriteten att få vår motion
utredd av berörd nämnd innan beslutet tas i Kommunfullmäktige. Det kommunala
beredningstvånget innebär att ett ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av
kommunstyrelsen innan det får avgöras av fullmäktige.

Beredningstvånget innebär, utöver beredningen av kommunstyrelsen, att fullmäktigeärendena också ska
beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd fullmäktigeberedning. Av
förarbetena till kommunallagen framgår att huvudregeln är att en nämnd alltid får yttra sig i ett ärende som
berör nämndens verksamhetsområde.

Den moderatledda majoriteten väljer att behandla och besluta om motionen i en nämnd istället för att
beslutet tas i kommunfullmäktige. Detta strider mot vår uppfattning om hur en motion ska behandlas i en
kommun.

*

Över till sakfrågan.
t

De senaste åren har Staffanstorps kommun gjort
en nysatsning på spontan! drottsplatser i form av B*

/

ett antal multiarenor. De fem spontanidrotts-
platserna kommer att ligga i anslutning till »A. -

ii.4nB=ElBr3'Borggård s skolan, Anneroskolan, Hjärups skola ^ *'

Tottarps skola och Kyrkheddinge skola. Alla fem t^
F^

är utformade för flera olika bollsporter. Förutom .*

en mindre fotbollsplan med konstgräs har de
basketkorgar, streethockeymål och stativ för
volleybollnät En del av dessa ligger en bit ifrån
bebyggelse och stör inte omgivningen. Totalt
beräknas satsningen kosta 4,2 miljoner kronor. Sedan motionen skrevs har även Baldersskolan fått en
spontanidrottsplats.

De fem spontanidrottsplatsema är utrustade med belysning så att de kan användas under kvällstid.
Spontanidrottspl äts erna uppskattas av många ungdomar och stimulerar ungdomar till en aktiv fritid. Ett
ställe där man träffas och umgås nära hemmet och skolan.

Problemet är att belysningen stängs klockan nio på kvällen (samtliga dagar). Ungdomarna själva anser att
belysningstiden borde utökas på helgerna (fredag-lördag) till klockan elva och till klockan tio på vardagar
(särskilt under sommaren). Under förutsättning att inte grannarna störs så är deras förslag värt att pröva.

Vi reserverar oss till fötmån för våt motion

För Socialdemokraterna

Staffanstorp den 11 november 2013
f

^ ^rWlti/

Pierre Sjöström (S)



4t SAMMANTRADESPROTOKOLL 32(48)

^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 135 2013-10-28

Kommunstyrelsen § 123 2013-11-11

Besvarande av motion om trafiksäkerhetshöjande
åtgärder kring Baldersskola (dnr Ks 2013.151)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Pierre
Sjöström (S) genom motion om trafiksäkerhetsåtgärder kring Baldersskola.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 104 att remittera den
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att arbetsutskottet beslutar remittera
motionen till tekniska nämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
samt i andra hand att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska vid dagens sammanträde besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
överlämna motionen till tekniska nämnden och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för dess sakprövning och beslut.

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut dels Pierre Sjöströms (S)
förstahands yrkande om remittering/ dels Pierre Sjöströms (S) andrahands
yrkande om bifall till motionen/ dels Nino Vidovics (M) yrkande om
Överlämning till tekniska nämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
för beslut.

Ordföranden ställer först proposition på dels Pierre Sjöströms (S)
förstahandyrkande om remittering av motionen dels Nino Vidovics (M)
yrkande om att arbetsutskottet vid dagens sammanträde skall besluta om
sakprövning av ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat bifalla
Nino Vidovics (M) yrkande i denna del.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbésfyrkande

cs 1)
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STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Därefter ställer ordföranden proposition på dels Nino Vidovics (M) yrkande om
avgörande av ärendet i sak enligt ovan/ dels Pierre Sjöstöms (S)
andrahandsyrkande om bifall till motionen. Ordföranden finner att
arbetsutskottet har beslutat bifalla Nino Vidovics (M) yrkande i denna del.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att Överlämna motionen till tekniska nämnden och miljö- och
sammahällsbyggnadsnämnden för deras sakprövning och beslut.

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

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar remittera
motionen till tekniska nämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
samt i andra hand att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
bifalla motionen.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till tekniska nämnden och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för dess sakprövning och beslut.

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut dels Pierre Sjöströms (S)
förstahands yrkande om remittering/ dels Pierre Sjöströms (S) andrahands
yrkande om bifall till motionen/ dels Liliana Lmdströms (M) yrkande om
överlämning till tekniska nämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
för beslut.

Ordförande ställer proposition på Pierre Sjöströms (S) första- och
andrahandsyrkande samt Liliana Lindströms (M) yrkande enligt ovan och
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till tekniska nämnden och miljö- och
sammahällsbyggnadsnämnden för deras sakprövning och beslut samt att
därmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utöragsbestyrkande

C5 ^
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STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Kommunstyreisen Sammanträdesdatum

2013-11-11

2013-11-11

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till
förmån för eget yrkande/ se bilaga l.

Expediering

f

Ordförandens sign Justerandens sign Ufdragsbestyrkande

^s ^



Reservation motion gällande <8&
g»trafiksäkerhetshöjande åtgärder w

<?kring Baldersskolan ^

^
Vi har åter blivit förvägrade av den moderatledda majoriteten att fa vår motion utredd av
berörda nämnder innan beslutet tas i Kommunfullmäktige. Det kommunala beredningstvånget
innebär att ett ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen innan det
får avgöras av fullmäktige. Beredningstvånget innebär, utöver beredningen av
kommunstyrelsen, att fullmäktigeärendena också ska beredas av den/de nämnd/nämnder vars
verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd fullmäktigeberedning. Av förarbetena till
kommunallagen framgår att huvudregeln är att en nämnd alltid får yttra sig i ett ärende som
berör nämndens verksamhetsområde. Den moderatledda majoriteten väljer att behandla och
besluta om motionen i en nämnd eller flera nämnder istället för att beslutet tas i
kommunfullmäktige. Detta strider mot vår uppfattning om hur en motion ska behandlas i en
kommun.

ffii
1

**

Över till sakfrågan. I somras skrev vi att åf^. ^'.'vn' \

^ /"Snart börjar skolan i vår kommun. För en ^, wfr
*1

r(. m1 .*'

del elever i vår kommun innebär det en start l? x ^
* ^

^

t%-r
T"
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har snart hela terminen gått och ^ t
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^^ /*' *i *

ingentuig har hänt. Baldersskolan kommer *
'if<t~ ^.

att ta emot elever från forskoleklass till ^ -^
i s

.* v< wi
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h .< ~s
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.vi ^.

årskurs nio. Det senaste året har . *f
* ii'I
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skolbyggnaden renoverats och anpassats till A ^ 2^
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/
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verksamheten som ska bedrivas där. ^1 ^

las
^. *

._J r l"

?
Ĵfr.

Mycket av skolans lokaler och även
pedagogiska innehåll har varit föremål för omfattande diskussioner i skilda grupper, men man
tycks ha glömt hur barnen och eleverna tar sig till och från skolan. Det sablas säkra vägar och
Övergångs stal l en till Baldersskolan. Som exempel kan nämnas att det inte finns något
övergångsställe vid vare sig Vallhallavägen i höjden med Raiders hage (trolig gångväg för
barnen och eleverna) eller Södra Lundavägen vid Bragevägen för bamen/elevema som
kommer från Nevisborg och söderifrån. Trottoaren på Vallhallavägen är också mycket smal ;

delvis beroende på att en del fastighetsägare låter vegetationen växa över tomtgränsen.

Med hänvisnmg till ovanstående yrkade vi att kommunfullmäktige ger miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att snarast
säkerställa vägarna till och från Baldersskolan så att barnen och eleverna får en säker
skolväg

Vi reserverar oss till föfmån för vår motion

För Socialdemokfatema

Staffanstot^den 11 november 2013

^(/.///^
Pierre Sjöström (S)
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STAFFAN STORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 136 2013-10-28

Kommunstyrelsen § 124 2013-n-n

Besvarande av motion om Kultur- och Fritidsplan för
Staffanstorps kommun (dnr Ks 2013.134)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Werner
Unger (S) genom motion om Kultur- och Fritidsplan för Staffanstorps kommun.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 105 att remittera den
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta en tjänsteskrivelse med förslag
till beslut som ska framläggas vid kommunstyrelsens sammanträde den 11
november 2013.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar remittera
motionen till kultur- och fritidsnämnden/ socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden och i andra hand att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut/ dels Pierre Sjöströms (S)
yrkande i första hand om remittering till kultur- och fritidsnämnden/
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden/ dels Pierre Sjöströms (S)
yrkande i andra hand om bifall till motionen/ dels Liliana Lindströms (M)
yrkande om avslag på motionen.

Ordförandens sign Justérähdens~sign Utdrags bestyrkande

C5
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Ordförande ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S) förstahandsyrkande
om remittering av motionen och Liliana Lindströms (M) yrkande om att
kommunstyrelsen vid dagens sammanträde skall besluta om sakprövning av
ärendet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana
Lindströms (M) yrkande i denna del.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande votermgsproposition.

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

Vid omröstning avges 9 ja-röster då av ordföranden Christan 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 4 nej-röster då av Werner Unger (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Laila
Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Därefter ställer ordföranden proposition på Liliana Lindströms (M) yrkande om
avslag på motionen och Pierre Sjöstöms (S) andrahandsyrkande om bifall till
motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla
Liliana Lindströms (M) yrkande i denna del.

Votering begärs.

Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande enligt ovan röster ja. Den//

som bifaller Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrkande röstar nej. //

Vid omröstning avges 9 ja-röster då av ordföranden Christan 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

f f

Ohman (FP)/ och 4 nej-röster då av Werner Unger (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Laila
Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till
förmån för egna yrkanden/ se bilaga l.

Expediering

Ordförandens sign Justerandens sign U td ra gsbesf yrkande

^
-^

.*
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§1Reservation motion gällande Kultur

woch fritidsplan o
Vi har åter blivit förvägrade av den moderatledda majoriteten att fa vår motion
utredd av de berörda nämnderna (Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden,
Barn- och utbildningsnämnden) innan beslutet tas i Kommunfullmäktige. Det kommunala
beredningstvånget innebär att ett ärende som väckts i fLillmäktige måste beredas av kommun-
styrelsen innan det får avgöras av fullmäktige. Beredningstvånget innebär, utöver beredningen
av kommunstyrelsen, att fullmäktigeärendena också ska beredas av den/de nämnd/nämnder
vars verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd fullmäktigeberedning. Av förarbetena
till kommunallagen framgår att huvudregeln är att en nämnd alltid far yttra sig i ett ärende
som berör nämndens verksamhetsområde. Den moderatledda majoriteten väljer att behandla
motionen i kommunstyrelsen utan att berörda nämnder har fatt möjlighet att yttra sig över
motionen inför att beslutet ska tas i kommunfullmäktige. Detta strider mot vår uppfattning om
hur en motion ska behandlas i en kommun.

Genom kultur- och fritidsplanen vill vi Socialdemokrater lyfta fram målområden som ska
styra de olika verksamheterna. Ambitionen med planen är även att den ska vara ett inspire-
rande dokument som kan användas utanför det kommunala uppdraget. Förslaget till kultur-
och fhtidsplan vill vi ta fram i samarbete mellan tjänstemän och politiker inom utbildning,
social, kultur och fritid men också tillsammans med föreningar i vår kommun.

Kultur- och fritidsområdet är vårt gemensamma ansvar från EU-nivå via stat och region till
kommunal nivå. Kultur- och fhtidsplanen är en del av den helhet vi tillsammans skapar.
Kultur- och fritidspolitikens mål är att stimulera den enskildes lust, intresse och förmåga att
delta i föreningsliv, friluftsliv, idrotts- och kulturalctiviteter. Deltagandet förbättrar den en-
skildes hälsa och välbefinnande, leder till ökad gemenskap mellan människor och motverkar
segregation, isolering och utanförskap.

Kultur- och fritidspolitiken blir därmed ett viktigt redskap i samhällsutvecklingen för demo-
krati Jämställdhet, folkhälsa, personlig utveckling och kreativitet. Verksamhet for barn och
ungdomar ska prioriteras i syfte att skapa goda förutsättningar för en aktiv fritid i hela kom-
munen.

Vi vill ha en verksamhet där:

alla människor blir sedda och känner lika värde.

jämställdhet mellan könen råder.

vi aktivt arbetar för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behand-.

Ung
vi skapar förutsättningar så att möten mellan människor ur olika grupper kan ske.

all verksamhet för barn och ungdom under 18 år skall vara alkohol- och drogfri.

hänsyn tas till hållbar utveckling.

Vi feseiverar oss tiU förmån för vår motion
För Socialdemoktatema
Staffanstofp den 11 november 2013

^-.

^ä^ n̂
Pierre fostrarn (S)

ff
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 137 2013-10-28

Kommunstyrelsen § 125 2013-11-U

Besvarande av motion om förädling av Hjärups gamla
idrottsplats (grusplanen) (dnr Ks 2013.159)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Pierre
Sjöström (S) genom motion om förädling av Hjarups gamla idrottsplats
(grusplanen).

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, g 106 att remittera den
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta en tjänsteskrivelse med förslag
till beslut som ska framläggas vid kommunstyrelsens sammanträde den 11
november 2013.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.
*.

Helene Ohman (FP) yrkar med instämmande från Pierre Sjöström (S) och Nino
Vidovic (M) att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.

* *

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt Helene Öhmans
(FP) mlf yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Expediering

Ordförandens sign Juster^ndens sign U tet rågs bestyrkande
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STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 139 2013-10-28

Kommunstyrelsen g 126 2013-11-11

Besvarande av motion om valfrihet för medborgare som
har bistånd till hjälp med mathållning (dnr Ks 2013.165)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Renée
Stigborg (S) genom motion om valfrihet för medborgare som har bistånd till
hjälp med mathållning.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, g 108 att remittera den
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetstutskottet ska besluta i första hand att
remittera motionen till socialnämnden och i andra hand besluta föreslå

kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.

Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att Överlämna motionen till
socialnämnden för dess sakprövning och beslut.

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut/ dels Pierre Sjöströms (S)
förstahands yrkande om remittermg, dels Pierre Sjöströms (S) andra
handsyrkande om bifall till motionen/ dels Nino Vidovics (M) yrkande om
överlamrung till socialnämnden.

Ordföranden ställer proposition på Pierre Sjöströms (S) yrkanden och Nino
Vidovics (M) yrkande enligt ovan och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla
Nino Vidovics (M) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut.

Ordförandens sign Justerändens sign Utdragsbestyrkande

rs ^.^
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska besluta
remittera motionen till socialnämnden och i andra hand att kommunstyrelsen
ska besluta föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige att överlämna motionen till socialnämnden för dess
sakprövning och beslut.

Ordföranden ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S)
förstahandsyrkande om remittering av motionen och Liliana Lindströms (M)
yrkande om att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde skall besluta om
sakprövning av ärendet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat
bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande i denna del.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röster ja. Den som bifaller//

Pierre Sjöströms (S) förstahandsyrkande röstar nej. //

Vid omröstning avges 9 ja-röster då av ordföranden Christan 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 4 nej-röster då av Werner Unger (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Laila
Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Därefter ställer ordföranden proposition på Liliana Lindströms (M) yrkande om
Överlämnande av motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut
och Pierre Sjöstöms (S) andrahandsyrkande om bifall till motionen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla Liliana
Lindströms (M) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att Överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut
samt att därmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till
förmån för egna yrkanden/ se bilaga l.

Expediering

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ «.5



«t
^Reservation «

Valfrihet för medborgare som <?
har bistånd till hjälp med
mathållning.

Bara tre kommuner i Skåne, Lomma, Staffanstorp och Trelleborg, erbjuder kalla lådor till de äldre.
Hemtjänsten i övriga kommuner levererar varma matlådor, mat från restaurang och i vissa kommuner
kan de äldre välja själva om de vill ha kyld mat eller inte.

De medborgare som har bistånd med matdistribution kan endast köpa sin mat från det företag som
Socialnämnden har skrivit avtal med och som levererar kalla matlådor två gånger i veckan.
Det är idag stora problem med äldre som är undernärda. Mat är en del av den medicinska behandlingen och
att externa företag levererar raatlådor två gånger i veckan tar inte ifrån kommunen ansvaret att bereda
övriga två huvudmål och minst tre mellanmål till de som har behov av det.
Många av de som får leverans av externa företag idag behöver också hjälp med att öppna förpackningen
och värma maten vilket innebär att det måste finnas personal från hemtjänsten på plats. Då är det en
samordningsvinst om maten levereras av den personal som skall hjälpa till vid måltiden.

Miljöskäl har nämnt som en fördel för att leverera mat två gånger i veckan. Miljön är viktig men det måste
göras andra avvägningar när det handlar om gamla och sjuka människor. Den dagliga kontakten med en
medmänniska är oerhört angelägen i ett samhälle där ensamheten bland äldre är ett problem.
Socialdemokraterna i Staffanstorp vill att det skall finnas en valfrihet när man får bistånd till
matdistribution. En valfrihet att välja leverans av kall eller varm mat, eller att kunna fä hjälp med att gå till
Pilegårdens restaurang för att äta. Varm mat har den fördelen att den doftar gott när den serveras. Nylagad
varm mat kan oftare serveras med kokt potatis till vilket inte nedkylningsmetoden som externa företag
använder idag tillåter.

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för motionen som innebär

att avtalet med externa företag för matdistribution sägs upp.

att riktlinjer för att ge bistånd för hjälp med att förbättra mathållningen i ordinärt boende tas fram.

av socialnämnden

att hela dygnets måltider omfattas som underlag for biståndet..

Staffanstorp den 11 november 2013

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun

/Ä 6 fn

Pierre fostrarn (S)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140 2013-10-28

Kommunstyrelsen g 127 2013-11-11

Besvarande av motion om Ökat ekonomiskt bistånd till

Lunds Kvinnojour (dnr Ks 2013.164)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Laila
Olsen (S) genom motion om Ökat ekonomiskt bistånd till Lunds Kvinnojour.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 109 att remittera den
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetstutskottet ska besluta i första hand att
remittera motionen till socialnämnden och i andra hand besluta föreslå

kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
.

motionen.

Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till
socialnämnden för dess sakprövning och beslut.

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut/ dels Pierre Sjöströms (S)
förstahands yrkande om remittering/ dels Pierre Sjöströms (S) andrahands
yrkande om bifall till motionen/ dels Nino Vidovics (M) yrkande om
överlämning till socialnämnden.

Ordföranden ställer proposition på Pierre Sjöströms (S) yrkanden och Nino
Vidovics (M) yrkande enligt ovan och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla
Nino Vidovics (M) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att Överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e
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Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska besluta
remittera motionen till socialnämnden och i andra hand att kommunstyrelsen
ska besluta föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att överlämna
motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut.

Ordföranden ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S)
förstahandsyrkande om remittering av motionen och Liliana Lindströms (M)
yrkande om att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde skall besluta om
sakprövning av ärendet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat
bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande i denna del.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

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

Vid omröstning avges 9 ja-röster då av ordföranden Christan Sonesson (M)/
LUiana 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 4 nej-rÖster då av Werner Unger (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Laila
Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Därefter ställer ordföranden proposition på Liliana Lindströms (M) yrkande om
överlämnande av motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut/
och Pierre Sjöstöms (S) andrahandsyrkande om bifall till motionen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla Liliana
Lindströms (M) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut
samt att därmed anse motionen besvarad.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till
förmån för egna yrkanden/ se bilaga l.

Expediering

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Stöd till Lunds kvinnojour <s
Vi har åter blivit förvägrade av den moderatledda majoriteten att få vår motion utredd av berörda
nämnder innan beslutet tas i Kommunfullmäktige. Det kommunala beredningstvänget innebär att ett
ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av
fullmäktige. Beredningstvånget innebär, utöver beredningen av kommunstyrelsen, att
fullmäktigeärendena också ska beredas av den/de nämnd/nämnder vars verksamhetsområde ärendet
berör eller av berörd fullmäktigeberedning. Av förarbetena till kommunallagen framgår att
huvudregeln är att en nämnd alltid far yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde.
Den moderatledda majoriteten väljer att behandla och besluta om motionen i en nämnd eller flera
nämnder istället för att beslutet tas i kommunfullmäktige. Detta strider mot vår uppfattning om hur en
motion ska behandlas i en kommun.

I en artikel i Sydsvenskan 2013-09-06 kan vi läsa om Lunds Kvinnojours ekonomiska problem och
hur de i nuläget måste avvisa kvinnor som söker deras hjälp på grund av att de inte har tillräckligt med
resurser. Staffanstorps kommun är en av de kommuner som anlitar Lunds kvinnojour for tillfälligt
boende for kvinnor i kris. De far då betalt "per natt". För att säkra att bemanning och tillgänglighet året
runt så föreslår vi socialdemob-ater att det ekonomiska stödet likställs med stödet till Brottsoffer] ouren
i Mellerst Skåne. Lunds Kvinnojour är medlemmar i Sveriges Kvinnojourers riksförbund.
Till kvirmojouren kan kvinnor vända sig om de, eller någon i deras närhet, blivit utsatt för psykiskt
och/ eller fysiskt våld, hot om våld eller annan kränkande behandling. Dc erbjuder råd, stöd och
skyddat boende. Kvimiojouren har många års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som är eller har
varit utsatta för våld. Målet med kvinnojourens verksamhet är att hjälpa, skydda och stötta
misshandlade och hotade kvinnor samt deras barn. De kvinnor som arbetar eller är volontärer på
kvinnojouren har tystnadslöfte och får inte prata om kvinnan eller kvinnans familj till någon utanför
jouren. De kan vara anonyma. Kvinnojouren har också ett stort fokus på barnen som bor på
kvinnojouren. Att barnen får bearbeta och lära sig hantera sina upplevelser samt har trygga vardagliga
rutiner i samband med den kris som följer av en separation ar ett viktigt förebyggande arbete.
Enligt 5 kap. 11 § SoL ska socialnämnden särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra
övergrepp, av eller mot närstående, är brottsoffer. Tidigare gällde att socialnämnden skulle beakta att
barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp. Sedan lagändringen den l januari 2013
gäller att socialnämnden ansvarar för att barn far det stöd och den hjälp som de behöver. Med ordet
bevittna menas huvudsakligen att någon sett eller hört något hända.
Den l januari 2013 infördes också ett nytt stycke i 5 kap.11 § SoL. Det nya stycket gäller barn som
utsatts for brott, och även här görs socialtjänsten till ansvarig for att barn, och de närstående, får det
stöd och den hjälp de behöver. Mycket av verksamheten sker ideellt och verksamheten är starkt
beroende av bidrag från kommuner och andra organisationer for att kunna ha en bemanning som
säkerställer tillgänglighet för de kvinnor och barn som behöver hjälp.

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för motionen som innebär

att bidraget till Lunds kvinnojour årligen uppgår till minst samma summa som Staffanstorps kommun ger
till Brottsofferjouren i Mellersta Skåne

Staffanstorp den 11 november 2013
Fot Socialdemoktatema i Staffanstorps kommun

y
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^Pierre Sjc^étrÖm (S)
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 141 2013-10-28

Kommunstyrelsen g 128 2013-11-11

Besvarande av motion om Hjärups idrottsplats
(dnr Ks 2013.171)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Rolf
Lind (MP) genom motion om Hjarups idrottsplats.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 115 att remittera den
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

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

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande ovan
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Expediering

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s b es tyrka n d e
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 142 2013-10-28

Kommunstyrelsen § 129 2013-11-11

Besvarande av motion om att Hjärups skolor inte räcker
till (dnr Ks 2013.172)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Helene
* f

Ohman m.fl. (FP) genom motion om att Hjärups skolor inte räcker till.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 116 att remittera den
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen .

I ärenden föreligger frjänsteskrivelse framtagen av kommundirektören.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Nmo Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att med det i ärendet redovisade anse motionen
besvarad.

Helene Ohman (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt Nino Vidovic (M)
yrkande om att motionen ska anses besvarad och Helene Ohmans (FP) yrkande
om bifall till motionen.

Ordförande ställer proposition på Nina Vidovics (M) och Helene Öhmans (FP)
yrkanden enligt ovan och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nino
Vidovics (M) yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Expediering

Ordförandens sign [ Justerandens sign Utdrägsbestyrkande
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsen § 130 2013-11-11

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun
(dnr Ks 2013.185)

Kommunstyrelsen upptar ärende för beredning om antagande av ett
representationsreglemente för Staffanstorps kommun.

I ärendet föreligger ett förslag till representationsreglemente.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
under punkten "7. Kurser och konferenser/ studie- och konferensresor// i förslag
till representationsreglemente/ ska befintlig text i fjärde stycket ersättas med
Vid studie- och konferensresor ska medföljande partner själv betala alla//

uppkomna kostnader. Vid delat boende fördelas kostnaden lika mellan den del
som betalas av kommunen och den del som betalas av den medföljande/' samt/

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat
representationsreglemente för Staffanstorps kommuns verksamheter.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande ovan
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att punkten "7. Kurser och konferenser/ studie- och konferensresor// i förslag till
representationsreglemente/ ska befintlig text i fjärde stycket ersättas med "Vid
studie- och konferensresor ska medföljande partner själv betala alla uppkomna
kostnader. Vid delat boende fördelas kostnaden lika mellan den del som betalas

av kommunen och den del som betalas av den medföljande. //

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat representationsreglemente för Staffanstorps kommuns
verksamheter.

Ordförandens sign Justerändenss i g n Utdragsbestyrkande
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STAFFAN&TORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna
anmäler före kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i avgörandet av
ärendet.

Expediering

Ordförandens sign Justerandens sign Otd rågs bestyrka n d e
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KOMMUN

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2013-11-11

Kommunstyrelsen g 131 2013-11-11

Överförande av resultatenheten Reningsverket till
koncernbolaget (dnr Ks 2011 .337)

Kommunstyrelsen upptar ärende för beredning om överförande av
resultatenheten Reningsverket till koncernbolaget.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17/ § 201 att Reningsverket ska
överlåtas till ett bolag i Staffanstorps Centrumkoncernen. Då det finns en brist i
kostnadseffektiviteten som konstaterats vid genomförandet tas ärendetupp igen
med förslag att kommunfullmäktige ändrar sitt beslut.

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse framtagen av kommundirektören.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt tidigare beslut 2012-12-17,
§ 201 samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa överföring av
resultatenheten Reningsverket till Staffanstorps Kommunfastigheter AB
avseende personal och inventarier.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande ovan
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att då med upphävande av sitt tidigare beslut 2012-12-17/ § 201, ge
kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa överföring av resultatenheten
Reningsverket till Staffanstorps Kommunfastigheter AB avseende personal och
inventarier.

Expediering
Kommundirektören

Ordförandens s i gr Justerandens sign U td ra gsbestyrkande
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