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1(30)-a Kommunstyrelsen

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
» »

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträde

Sammanträdesdahun: 2013-12-09
Sammanträdesdd: Klockanl8.00-18.20

Plats: Sammanträdesrum Uppåkra
Paragrafer: 132- 153

Beslutande: Christian Sonesson (M) Eric Tabich (M)
Torbjörn Lövendahl (S) Carina Dilton (S)
Liliana Lindström (M) Berit Lagergren (M)
Pierre Sjöström (S) Shkurte XhemaJli (M)

* *

Ingrid Oxenby (M) Helene Ohman (FP)
Bertil Persson (M) Werner Unger (S)
Yvonne Nilsson (C)

Övriga deltagare: Pia Jönsson (S) Margareta Pauli (M)* *.

Rolf Lind (MP) Ralph Friberg (SP)
Björn Stigborg (S) Gisela Nilsson (FP)
Thomas Carlstedt (M) Henrik Lethin

Pierre Lindberg (M) Ingalill Hellberg
Solveig Ohlsson (S)
Leif Nilsson (M)

Justerande: Pierre Sjöström
Justering: Rådhuset/ den 12 december 2013 klockan 12.00
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éw a-^to^Underskrifter:
Sekreterare Vesna (^asitovski
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Ordförande. Christian Sonesson
7.^^% (fl/). r:

Justeraiyie Pierre Sjöströmar^i

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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JA Kommunstyrelsen 2(29)

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum; 2013-12-09
Sammanträdestid: Klockanl8.00-18.20
Plats: Sammanträdesrum Uppåkra
Paragrafer: 132- 153

Anslag sätts upp: Den 13 december 2013

Anslag tas ner: Den 6 januari 2014
Protokollet förvaras Rådhuset

Underskrifter:

Ingrid Hansson/Bianca Mogren

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
il
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Ja Kommunstyrelsen 3(29)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Innehållsförteckning

132 2013-KS-297 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen jan - okt 2013 ................4

§133 2013-KS-288 Ekonomisk uppföljnmg för Staffanstorps kommun jan - okt 2013......... 5

134 2013-KS-309 Ekonomisk uppföljning för produktionen januari - oktober 2013..........6

135 2013-KS-48 Ekon omistyr direktivet för Staffanstorps kommun...................................... 7

§136 2013-KS-228 Budget 2014 för produktionen..................................................................... 8

137 2012-KS-60 Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2013................ 9

§138 2013-KS-283 Nedskrivning av IT-infrastruktur samt anläggi-iingstillgångar 2013 ... 10

§139 2013-KS-277 Prislista för räddnmgst[änsten från och med l januari 2014.................. 11

140 2013-KS-225 Stadieindelning och lokalförsörjning för skolor...................................... 12

§141 2013-KS-314 Kyrkbyn och Borggårds förskola bildar en resultatenhet 2014............. 13
* *

142 2013-KS-279 Exploaterings avtal för Äppelhagen, Hjärup 21:38 m fl.......................... 14

§143 2013-KS-218 FIanprogram för Hjärup NO/ etapp 2....................................................... 15

144 2013-KS-315 Antal ersättare i kommunfullmäktige....................................................... 16

§145 2013-KS-305 Redovisning av motioner och medborgarförslag................................... 17

§146 2013-KS-245 Motion om utarbetande av representationsdokument........................ 18

147 2013-KS-254 Motion om alkoholpolicy vid representation.......................................... 19

148 2013-KS-241 Motion om trä fiks äkerhetshöj ande åtgärder i Grevie............................. 20

149 2013-KS-246 Motion om insynsplatser i kormnunens nämnder.................................. 23

§150 2013-KS-251 Motion om resegaranti inom färdtjänsten................................................ 25

151 2013-KS-303Redovisnmg av delegationsbeslut 2013-12-09....................................... 26

§152 2013-KS-298 Redovisning av meddelande 2013-12-09................................................. 27

§153 Övrigt............................................................................................................................... 29

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande t
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-a Kommunstyrelsen 4(29)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09
STAFFANSTORPS

KOMMUN

§132 2013-KS-297 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen
januari - oktober 2013

Beslut

l. Godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter och för politisk verksamhet för perioden
2013-01-01-2013-10-30.

. k

Arendebeskrivning
*.

Ärende avser godkännande av ekonomisk uppföljning för perioden januari -
oktober 2013 för kommunstyrelsen och politisk verksamhet.

Beslutsunderlag
Ksau § 146, 2013

Tjänsteskrivelse
Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen/ januari-oktober 2013
Ekonomisk uppföljning politisk verksamhet/ januari-oktober 2013

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter och för politisk verksamhet för perioden
2013-01-01-2013-10-30.

Beslutet skickas till

Kommundirektören

Ekonomi

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ /
f/
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*flfc Kommunstyrelsen 5(29)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

§133 2013-KS-288 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps
kommun januari - oktober 2013

Beslut

l. Godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden
januari - oktober 2013 för Staffanstorps kommun.

2. För kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige.

Arendebeskrivning
* t.

Ärendet avser godkännande av ekonomisk uppföljning för Staffanstorps
kommun för tiden 2013-01-01 - 2013-10-31 .

Beslutsunderlag
Ksau§147, 2013

Tjänsteskrivelse
Ekonomisk månadsuppföljning januari-oktober 2013 för Staffanstorps
kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden
januari - oktober 2013 för Staffanstorps kommun samt att för kännedom
anmäla ärendet till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ekonomi

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrag s be styrkan d e
^
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^ Kommunstyrelsen 6(29)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09
STAFFANSTORPS

KOMMUN

§134 2013-KS-309 Ekonomisk uppföljning för produktionen
januari - oktober 2013

Beslut

l. Godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden januari -
oktober 2013 för produktionen.

Arendebeskrivning
*

Ärendet avser godkännande av ekonomisk uppföljning för perioden januari
- oktober 2013 för produktionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ekonomisk uppföljning för perioden januari-oktober 2013 för produktionen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för
tidsperioden januari-oktober 2013 för produktionen.

Beslutet skickas till

Produktionschefen

Ekonomichefen

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ ^ t.



-a Kommunstyrelsen 7(29)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§135 2013-KS-48 Ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps
kommun

Beslut

l. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om
ändring i ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommun i enlighet med
föreliggande förslag till attestdirektiv.

Arendebeskrivning
* *

Ärendet avser ändringar i avsnittet attestdirektiv i det samlade
ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommun.

Beslutsunderlag
Ksau § 148, 2013
Tjänsteskrivelse
Attestdirektiv/ reviderad

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.

Yrkanden

Ordföranden Christan Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta om ändring i ekonomistyrdirektivet för
Staffanstorps kommun i enlighet med föreliggande förslag till attestdirektiv.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande
ovan.

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ekonomichefen

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ ? å



-A Kommunstyrelsen 8(30)

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§136 2013-KS-228 Budget 2014 för produktionen

Beslut

l. Godkänna förslag till budget 2014 för produktionen i Staffanstorps
kommun.

Arendebeskrivning

Ärendet avser godkännande av budget 2014 för produktionen i Staffanstorps
kommun.

Beslutsunderlag

Ksau § 149, 2013
Tjänsteskrivelse
Budget 2014 för produktionen/ reviderad

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för

* *

komplettering enligt arbetsutskottets lämnade direktiv. Ärendet ska
framläggas vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 december 2013.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
godkänna förslag till budget 2014 för produktionen i Staffanstorps kommun.

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

Särskilda uttalanden

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före
kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i avgörandet av ärendet med
hänvisning till att det socialdemokratiska budgetförslaget inte vann gehör
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2013, § 80 med
tillhörande reservation/ då resursfördelningen till resultatenheten hade sett
annorlunda ut.

Beslutet skickas till

Produktionschefen

Ekonomichefen

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande
/'^l^ .$ /^
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-a Kommunstyrelsen 9(29)

m It

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§137 2012-KS-60 Uppföljning av intern kontrollplan för
kommunstyrelsen 2013

Beslut

l. Utan åtgärd godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2013 för
kommunstyrelsen.

2. Lägga informationen till handlingarna.
i. <

Arendebeskrivning

Den 11 januari 2013, g 14 beslutade kommunstyrelsen om intern kontrollplan
*

2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Ärendet avser uppföljning
av intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsen.
Granskningen visar att både den kontrollerade fysiska och dynamiska IT-
säkerheten är mycket god.

Beslutsunderlag

Ksau § 15, 2013
Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att utan
åtgärd godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2013 för
kommunstyrelsen samt lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Utvecklingsstrategen
Revisionen

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

c %
/

*
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^ Kommunstyrelsen 10(29)

M SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09
STAFFANSTORPS

KOMMUN

§138 2013-KS-283 Nedskrivning av IT-infrastruktur samt

anläggningstillgångar 2013

Beslut

l. Godkänna nedskrivning och avskrivning av fordran i enlighet med
föreliggande tjänsteskrivelse.
»

Arendebeskrivning
*

Ärendet avser nedskrivning av kvarstående restvarden avseende
metakatalogen och Kabbarps ridsportanläggning saiut avskrivning av
fordran mot ridsportföreningen.

Beslutsunderlag
Ksau§151, 2013
Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om
nedskrivning och avskrivning av fordran i enlighet med föreliggande
tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Kommundirektören

Ekonomichefen

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^5
l /
/

/ J



-^ Kommunstyrelsen 11(29)
^

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§139 2013-KS-277 Prislista för räddningstjänsten från och med 1
januari 2014

Beslut

l. Fastställa prislista för räddningsfjänsten Lomma-Staffanstorps
tillhandahållna tjänster i Staffanstorps kommun enligt förliggande förslag till
prislista 2014, då att gälla från och med l januari 2014.

2. Tidigare fastställd taxa/pris upphävs.
.

Arendebeskrivning

Ärendet avser fastställande av ny prislista för räddningstjänsten Lomma-
Staffanstorp. Enligt fastställt reglemente för kommunstyrelsen har
kommunstyrelsen delegation på att besluta om fastställande av avgifter för
räddningstjänstens verksamheter.

Beslutsunderlag
Ksaug 152, 2013
Tjänsteskrivelse
Förslag till ny prislista 2014
Gällande prislista

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens besluta/ då med
upphävande av fastställd taxa/pris/ fastställa prislista för räddningstjänsten
Lomma-Staffanstorps tillhandahållna tjänster i Staffanstorps kommun enligt
föreliggande förslag till prislista 2014, då att gälla från och med l januari
2014.

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten

t

Ordförandens signatur Justejjpndes signatur Utdragsbestyrkande

^ I<.



-a Kommunstyrelsen 12(29)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09
STAFFANSTORPS

KOMMUN

§140 2013-KS-225 Stadieindelning och lokalförsörjning för
skolor

Beslut

l. Ge Staffanstorps Kommunfastigheter AB i uppdrag att genomföra åtgärder
enligt föreliggande tjänsteskrivelse inför läsåret 2014/2015.

2. Ge Staffanstorps Kommunfastigheter AB i uppdrag att projektera och
lägga fram detaljbudget för övriga behov som beskrivs i tabellen i
föreliggande tjänsteskrivelse.
a p

Arendebeskrivning
* *

Ärendet avser stadieindelning och lokalförsörjning för skolor.
För att den nya stadieindelningen i Staffanstorps kommun F-3/ 4-9, F-6/ 7-9
eller F-9 ska kunna träda i kraft hösterminen 2014 krävs vissa

lokalanpassningar. Några åtgärder/ mestadels av övergångskaraktär/ behöver
slutföras redan inför terminsstarten och ytterligare åtgärder behöver
genomföras efter att projektering gjorts och detaljbudget tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ks §104, 2013

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsen beslutar ge Staffanstorps Kommunfastigheter AB i
uppdrag att genomföra åtgärder enligt föreliggande tjänste skrivelse inför
läsåret 2014/2015 samt att projektera och lägga fram detaljbudget för Övriga
behov som beskrivs i tabellen i föreliggande tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Humanistiska chefen

Staffanstorps Kommunfastigheten AB
Barn och utbildning

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
/

^ f
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-a Kommunstyrelsen 13(29)

m .

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§141 2013-KS-314 Produktionen förskola/skola

Beslut

l. Kyrkbyns förskola och Borggårds förskola bildar en resultatenhet samt att
förändringen ska gälla från den l januari 2014.

h.k

Arendebeskrivning

Kyrkbyns förskola och Borggårds förskola går samman och bildar en
resultatenhet.

Beslutsunderlag
Ksau § 165, 2013
Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
Kyrkbyns förskola och Borggårds förskola bildar en resultatenhet samt att
förändringen ska gälla från 2014-01-01.

Beslutet skickas till

Produktions chefen

Kyrkbyns förskola
Borggårds förskola
Ekonomi

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

<-s ^
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m Kommunstyrelsen 14(29))

SAMMANTRADESPROTOKOLLSTAFFANSTORPS DATUM: 2013-12-09
KOMMUN

§ 142 2013-KS-279 Föravtal förAppelhagen, Hjärup 21:38 m.fl.

Beslut
*

l. Godkänna två stycken föravtal för Appelhagen/ Hjärup 9:8 och Hjärup 21:38
med flera.

»

Arendebeskrivning
* *f

Ärendet avser godkännande av två stycken föravtal för Appelhagen/ Hjärup 9:8
och Hjärup 21:38 m.fl. Föravtalet reglerar kostnaden och åtaganden under
planprocessen samt kostnader för överordnad kommunalteknisk infrastruktur.

Beslutsunderlag
Ksau § 154, 2013
Tjänsteskrivelse

h *

FÖravtal Appelhagen
* *

F Or avtal Äppelhagen
* *.

Äppelhagen är ett utbyggnadsområde i Hjärups tätort

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
t *

godkänna två stycken föravtal för Äppelhagen/ Hjärup 9:8 och Hjärup 21:38
med flera.

Beslutet skickas till

Joel Sandler

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkand

'A.

^<..



15(29)^ Kommunstyrelsen

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
l

DATUM: 2013-12-09

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§143 2013-KS-218 Planprogram för Hjärup NO, etapp 2

Beslut

l. Godkänna planprogram och programsamrådsredogörelse för Hjärup
Nordost etapp 2.

s

Ärendebeskrivning

Planprogrammet utreder förutsättnmgar för en fortsatt bostadsutbyggnad i
Hjärups Nordöstra delar. Inom det västra området föreslås ca 250 bostäder
samt en skola med idrottshall och en förskola. Längs den nya huvudgatan
söder om området/ Allégatan/ föreslås även mindre handel och icke-störande
verksamheter kunna etablera sig.

Beslutsunderlag
Ksau § 155, 2013
Tjänsteskrivelse
Redogörelsehandling
Godkärmandehandling

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
godkänna planprogram och programsamrådsredogörelse för Hjärup Nordost
etapp 2.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Pontus Borgstrand
Katarina Jeraeus

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ ^-^



-A Kommunstyrelsen 16(29)

m .

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09
STAFFANSTORPS

KOMMUN

§144 2013-KS-315 Antal ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

l. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att antalet
ersättare i kommunfullmäktige/ för kommande mandatperiod efter valet
2014, ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i Staffanstorps
kommun dock med ett minimum av två ersättare.

Arendebeskrivning

Kommunfullmäktige skall enligt 5 kap 4 § 2 st i kommunallagen fatta beslut
om antalet ersättare i Kommunfullmäktige. Sådant beslut ska vara fattat före
den l mars under valåret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att antalet
ersättare i kommunfullmäktige/ för kommande mandatperiod efter valet
2014, ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i Staffanstorps
kommun dock med ett minimum av två ersättare.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

cs 'fl/
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-a Kommunstyrelsen 17(29)

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM-2013-12-09
STAFFANSTORPS

KOMMUN

§145 2013-KS-305 Redovisning av motioner och
medborgarförslag

Beslut

l. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna
lämnad redovisning av ej färdig beredda motioner och medborgarförslag
samt lägga informationen till handlingarna.

h

Arendebeskrivning

Kansliet har gjort en sammanställning över ej färdig beredda motioner och
medborgarförslag. Sammanställningen ska enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning behandlas vid fullmäktige första ordinarie sammanträde varje
o

ar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Sammanställning över ej färdig beredda motioner och medborgarförslag

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta godkänna lämnad redovisning av ej färdig
beredda motioner och medborgarförslag samt lägga informationen till
handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur Juslerandes signatur Utdragsbestyrkande

C9 å
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-a Kommunstyrelsen 18(29)

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§146 2013-KS-245 Motion om utarbetande av
representationsdokument

Beslut

l. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att med
det i ärendet redovisade anse motionen bifallen.

*

Arendebeskrivning

Folkpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna har genom Lena Persson (FP)
m.fl i motion daterad 2014-10-03 yrkat att ett representationspolicydokument
snarast upprättas.

Då det Representationsreglemente för Staffanstorps kommun som antogs av
kommunstyrelsen den 11 november 2013 samt därefter överlämnats till
kommunfullmäktige för beslut 2 december 2013 följer motionärens förslag
anses motionen bifallen.

Beslutsunderlag
Ksau § 157, 2013
Tjänsteskrivelse
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att med det i ärendet redovisade anse motionen
bifallen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrag s bestyrkande

^ f
n
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-a Kommunstyrelsen 19(29)
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

§147 2013-KS-254 Motion om alkoholpolicy vid representation

Beslut

l. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att med
det i ärendet redovisade anse motionen bifallen.

Arendebeskrivning

Folkpartiet Liberalerna har i motion av Lena Persson (FP) m.fl. yrkat att det
skall införas en alkoholpolicy för representation för Staffanstorps kommun.

Då det Representationsreglemente för Staffanstorps kommun som antogs av
kommunstyrelsen den 11 november 2013 samt därefter Överlämnats till
kommunfullmäktige för beslut 2 december 2013 följer motionärens förslag
anses motionen bifallen.

Beslutsunderlag
Ksaug 158, 2013
Tjänsteskrivelse
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att med det i ärendet redovisade anse motionen
bifallen.

Beslutet skickas till

Kommunfullm ak tige

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

<r^ ffi1,
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STAFFAN STOR PS

KOMMUN

§148 2013-KS-241 Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i
Grevie

Beslut

l. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta överlämna
motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden
för dess sakprövning och beslut samt att därmed anse motionen besvarad.

<

Arendebeskrivning

Arbetarepartiet socialdemokraterna har genom Carina Dilton (S) överlämnat
en motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Grevie.

Beslutsunderlag
Ksau§159, 2013
Tjänsteskrivelse
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige överlämna motionen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för dess sakprövning och
beslut samt att därmed anse motionen besvarad.

Yrkanden

Pierre Sjöström yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska besluta
remittera motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden för yttrande och i andra hand att kommunstyrelsen ska besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla motionen.

Liliana Lindström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

t

Helene Ohman (FP) yrkar bifall till första att-satsen i motionen om att miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ska få i uppdrag att
ta ett helhetsgrepp kring trafiksäkerhetsfrågor i Grevie. f

ö

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut enligt Pierre Sjöströms
* *

(S)/ Liliana Lindströms (M) och Helene öhmans yrkanden ovan.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ \̂
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Ordföranden ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S)
förstahandsyrkande om att motionen ska remitteras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detta yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.
// Den som avslår Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej.

Omröstningsresultat

Vid omröstning avges 8 ja-röster/ av ordföranden Christan Sonesson (M)/
Liliana Lindström (M)/ Ingrid Oxenby (M), Bertil Persson (M:)/ Eric Tabich
(M)/ Berit Lagergren (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ Yvonne Nilsson (C)/ och 5
nej-röster av Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Werner Unger (S)

* 1

och Carina Dilton (S)/ och Helene Öhman (FP).

Beslutsgäng

Därefter ställer ordföranden proposition på dels Lihana Lindströms (M)
» .»

yrkande/ dels Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrkande/ dels Helene Öhmans
(FP) yrkande enligt ovan.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströms
(M) yrkande.

Votering begärs.

Ordföranden meddelar att Liliana Lindströms (M) yrkande utgör
huvudförslag vid votering. Därefter utser ordföranden motförslaget till
voteringen och ställer Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrkande och Helene

* 1

Ohmans (FP) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat
att Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrkande ska utgöra motförslaget vid
votering.

Kommunstyrelsens godkänner följande voteringsproposition.
// Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrkande röstar nej.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^^ F
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Omröstningsresultat

Vid omröstning avges 8 ja-röster/ av ordföranden Christan Sonesson (M)/
Liliana Lindström (M)/ Ingrid Oxenby (M), Bertil Persson (M)/ Eric Tabich
(M)/ Berit Lagergren (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ Yvonne Nilsson (C)/ och 4
nej-röster av Torbjörn LÖvendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Werner Unger (S)

f t

och Carina Dilton (S)/ Helene öhman (FP) avstår från att delta vid
.* * *

omröstningen.

Reservationer

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

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ ^
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Reservation motion gällande trafik- <B&
g»säkerhetshöjande åtgärder kring Grevie w

^
Vi har åter blivit förvägrade av den moderatledda majoriteten att få 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
kommun-fullmäktige. Detta strider mot vår uppfattning om hur en motion ska behandlas i en
kommun.
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Grevie är ett område som har ett hårt tryck på sig, gällande utbyggnad. Det finns ingen hel-
hetssyn for hur området skall expandera. Den moderatledda majoriteten i Staffanstorp har
tillåtit området att expandera utan att effekterna har blivit utredda. Trafiken t.ex. Dragonvägen
är en smal liten väg som går genom en del av området. Detta är en väg som inte är anpassad
för att två bilar skall mötas. Vid möte så måste en av bilarna köra in i på någons tomt. Detta är
givetvis inte acceptabelt. Dragonvägen är en väg som även används av traktorer, som ridväg
samt som skolväg för barnen som bor i området. Detta är en väg som inte är säker, för barnen
som skall ta sig till skolbussen. Det är därför dags att kommunen tar ett helhetsgrepp kring
trafiksäkerheten innan en olycka händer. Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommun-
fullmäktige ger Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden i uppdrag att ta
ett helhetsgrepp kring trafiksäkerhetsfrågor i Grevie, att ej bevilja bygglov för nya bostäder i
Grevie, (så länge frågan inte är löst).

Vi reserverar oss tiU förmån för vår motion

För Socialdemokraterna
Staffanstoq) den 9 december 2013

,/Ä å%T'n
.I

Pierre ^jöström (S)
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SAMMANTRADESPROTOKOLLSTAFFANSTORPS DATUM; 2013-12-09
KOMMUN

§149 2013-KS-246 Motion om insynsplatser i kommunens nämnder

Beslut

l. Kominunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att i
reglementet för Staffanstorps kommuns styrelser och nämnder/ under p 1.2
Nämndernas arbetsformer"/ under mellanrubriken //Närvarorätt"/ göra//

ändring till:
"Via sammanträde med Staffanstorps Kommuns kommunstyrelse och dess nämnder
äger en företrädare för i kommunfullmäktige företrätt parti som inte är representerat
genom ledamot eller ersättare i nämnden rätt att närvara. Den som närvar på
msynspUts har rätt att delta i överläggningar men inte z beslut.

Endast den som är vald eller utsedd ledamot eller ersättare för sådant parti som sägs i
första stycket får av det parti han företräder utses att ha en insynsplats i
kommunstyrelsen och nämnderna.

Insynsplnts är personlig och utan ersättare.

Den som har en insynsplats har inte rätt till ersättning enligt gällande bestämmelser
om ersättning till förtroendevalda för närvaro vid kommunstyrelsens och nämndernas
sammanträden/'

2. Därmed anse motionen som bifallen.

Arendebeskrivning

Miljöpartiet och SPI har genom Rolf Lind (MP) respektive Kjell Jönsson (SPI)
yrkat att samtliga invalda partier i kommunfullmäktige får insynsplatser i
kommunens nämnder. Sedan 2011 finns insynsplats i kommunstyrelsen
avseende föredragningar inför kommunstyrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag
Ksaugl63/2013

Tjänsteskrivelse
Motion

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkand
*t^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLSTAFFANSTORPS DATUM: 2013-12-09
KOMMUN

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att i reglementet för Staffanstorps kommuns
styrelser och nämnder/ under p 1.2 "Nämndernas arbetsformer"/ under
mellanrubriken //Närvarorätt/// göra ändring till:

Vid sammanträde med Stajfanstorps Kommuns kommunstyrelse och dess nämnder//

äger en företrädare för i kommunfullmäktige företrätt parti som inte är representerat
genom ledamot eller ersättare i nämnden rätt att närvara. Den som närvar på
insynsplats Har rätt att delta i överläggningar men inte i beslut.

Endast den som är vald eller utsedd ledamot eller ersättare för sådant parti som sägs i
första stycket får av det parti han företräder utses att ha en insynsplats i
kommunstyrelsen och nämnderna.

Insynsplats är personlig och utan ersättare.

Den som har en insynsplais har inte rätt till ersättning enligt gällande bestämmelser
om ersättning till förtroendevalda för närvaro via kommunstyrelsens och nämndernas
sammanträden. //

2. Därmed anse motionen som bifallen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkand

rj w^.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§150 2013-KS-251 Motion om resegaranti inom färdtjänsten

Beslut

l. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
ge socialnämnden i uppdrag att i underlag för upphandling av färdtjänst från
och med 2015 ska ingå krav på resegaranti.

2. Motionen bifalls.

»fl

Arendebeskrivning

Kristdemokraterna har genom motion av Magnus Lunderquist (KD) yrkat att
kommunfullmäktige beslutar att det införs en resegaranti som träder i kraft
vid försenad hämtning eller avlämning med minst 20 minuter/ räknat från
den tid som avtalats när man bokade.

Beslutsunderlag
Ksau§164/2013

Tjänsteskrivelse
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta ge socialnämnden i uppdrag att i underlag för
upphandling av färdtjänst från och med 2015 ska ingå krav på resegaranti
samt att därmed bifalla motionen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur Justerades signatur Utdragsbestyrkande

cy ^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2013-12-09
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

§151 2013-KS-303 Redovisning av delegationsbeslut 2013-12-09

Beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

Redovisning av delegationsbeslut

Yttrande i ärende om kameraövervakning. Dnr 2013.226

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

c5 ,fi
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KOMMUN

§152 2013-KS-298 Redovisning av meddelande 2013-12-09

Beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

Redovisning av meddelanden

Skatteverkets beslut i ärendet om överklagande av 2008 och 2009 års
*

taxering.
Dnr 2013.158

Yttrande till Förvaltningsrätten att inget finns att tillägga i ärendet om
Särskild löneskatt på pensionskostnader. Dnr 2013.158

Staffanstorps kommuns svar på remiss "Lunds program för en ekologisk
hållbar utveckling 2013-2020/ LundaEko H//. Dnr 2013.175

Länsrapport 2012 från länsstyrelsen om kommunernas alkohol- och
tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne.

Planavtal för upprättande av detaljplan för fastigheterna Brågarp 6:764 -
IFT Skåne AB, Brågarp 6:782 - Jakt & Skytte i Skåne AB och Brågarp 6:870
- Meteorvägens Handelsområde AB. Dnr 2013.209

Länsstyrelsens meddelande med anledning av uppgifter gällande kommu-
nens planer på utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp. Dnr 2013.162

Protokoll från sammanträde 2013-10-15 med Samordningsförbundet
Burlöv- Staffanstorp.

Undertecknat köpekontrakt och optionsavtal om försäljning av del av
Brågarp 6:1 till Hasslanda Industriby i Lund AB. Dnr 2013.210

Gemensamt remissyttrande från MalmöLundregionen om Strukturplan
för Skåne Nordväst. Dnr 2013.156

Avtal om bokfÖrmgsorderportal i faktureringssystemet Raindance med CGI
SverigeAB.Dnr2010.107

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Undertecknat köpebrev om försäljning av Hjärup 4:290 till Hemsö Fastighets
o

AB för uppförande av förskola i Åretruntbyn. Dnr 2012.277

Informations- och prognosbrev som informerar om behovet av platser för
mottagandet av nyanlända samt om det aktuella läget i b o sättnings arbetet.
Dnr 2013.225

Support och förvaltningsavtal för Platina med Artvise AB. Dnr 2013.222

Beslut från Lunds kommun om att avbryta arbetet med fördjupad
Översiktsplan för Stump/ samarbete med Staffanstorp/ Lund/ Malmö och
Swediavia.Dnr2010.12

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ordförande^ signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkandeep^sig
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h.

§153 Övrigt

Ordföranden Christian Sonesson (M) Önskar alla ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen en god jul och ett gott nytt år.

Pierre Sjöström (S) Önskar ordföranden och tjänstemännen en god jul och ett
o

gott nytt är.

Ordförandens sisnatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

.^jgl^^
/̂


