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STAFFAN STOPPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-30

Innehållsförteckning Sid

§ l Besvarande av motion om införande av kommunala hyresgarantier i 3
Staffanstorps kommun

2 Besvarande av motion om införande av digitala nycklar inom hem- 4
tjänsten

3 Besvarande av motion om s k passiva hus 5

§ 4 Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten 2011-01-01 - 6
12-31

§ 5 Nätkoncession för linjer Mörarp-Sege och Sege-Hörby/ Energimark- 7
nadsinspektionens remiss av bemötanden av yttranden över ansök-

*

rungar om

§ 6 Kommuninformation/ plan för produktion m m av under år 2012 8

7 Infartsskyltning 9

8 Information om planering för Staffanstorps kommuns 60-års jubile- 10
umsfirande

§ 9 Information om förhållandena vid av Staffanstorps kommun del- 11
ägda aktiebolag

10 Information om verkställigheten av uppdrag om utredning av lokal- 12
försörjningsfrågor

§11 Information om framtida postservice i Hjärup 13

§ 12 Information om utbyggnad av Södra stambanan mellan Arlöv och 14
Flackarp

Ordförandens sig n Justerandens sign Otdragsbestyrkande^

^L-^f
^-

^/,-. **
^
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KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § l 2012-01-30

Besvarande av motion om införande av kommunala

hyresgarantier (dnr Ks 2011.340)

Kommunfullmäktige har den 19 december 2011, § 170, beslutat att till kommun-
styrelsen för beslut om beredning remittera av Magnus Lunderquist (KD) väckt
motion om införande av kommunala hyresgarantier.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motio-
nen.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

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

o

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Torbjörn Lövendahl (S) reserverar sig muntligen/ då till förmån för eget yr -
kände/ mot arbetsutskottets beslut.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ ^L'-p(;-
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KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 2 2012-01-30

Besvarande av motion om s k nyckelfri hemtjänst (dnr Ks
2011.339)

Kommunfullmäktige har den 19 december 2011, § 169, beslutat att till kommun-
styrelsen för beslut om beredning remittera av Magnus Lunderquist (KD) väckt
motion om undersökning av möjligheten att införa s k digitala nycklar inom
hemtjänsten.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i derma motion föreslagen åt-
gärd faller inom ramen för socialnämndens kompetens och ansvarsområde att
pröva/ och att ärendet inte är av sådant slag att det skall vara föremål för sak-
prövning av kommunfullmäktige.

o o

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att överlämna motionen till socialnämnden för dess prövning och beslut/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

<^.^
^r-^
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3 2012-01-30

Besvarande av motion om s k passiva hus (dnr Ks
2011.382)

Kommunfullmäktige har den 19 december 2011, § 181, beslutat att till kommun-
styrelsen för beslut om beredning remittera av Pierre Sjöström (S) väckt motion
om s k passiva hus.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att de åtgärder som motionären i
ärendet föreslår att Staffanstorps kommun skall verka för anknyter till pågå-
ende arbete med framtagande av en energiplan.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att frågan om Staffanstorps kommuns engagemang i frågan om //Passiva hus//
skall ingå i kommande beslut om energiplan/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Ördförandénisign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^-/^

.^- ^

^
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4 2012-01-30

Redovisning av konsumentvägledningsverksamhet 2011-
01-01- -12-31 (dnr Ks 2012-21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om redovisning
av den i Staffanstorps kommun under år 2011 bedrivna konsumentväglednings-
verksamheten.

I ärendet föreligger av konsumentvägledaren utarbetad redovisning.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att lägga lämnad redovisning avseende Staffanstorps kommuns konsument-
väglednings verksamhet under tiden 2011-01-01- - 12-31 till handlingarna.

Ordförandens sign Justérähdens sign Utdrags bestyrkande

^/ ,^-/* ^
.. ^'f->-)^

+.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 5 2012-01-30

Nätkoncession för linjer, Energimarknadsinspektionens
remiss av bemötande av yttranden över (dnr Ks 2010.219
och 2010.275)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende enligt Energimarknads-in-
spektionens remiss av E.ON Elnät Sveriges bemötanden av yttranden över an-
sökningar om förlängning av giltighetstid för nätkoncession för linje för dels en
130 kV kraftledning mellan Mörarp och Sege samt 2xl30Kv avgrening till Lund

< »

Ö/ dels en 130 kV kraftledning mellan Sege och Hörby.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll atfkommunstyrelsen den 29 no-
vember 2011, g 119, beslutat om yttrande över den ovan förstnämnda ansökan
och den 25 febmari 2011 beslutat om yttrande över den ovan sistnämnda ansö-
kan/ att E.ON Elnät Sverige AB i sina bemötanden invänt mot samtliga av Staf-
fanstorps kommun redovisade erinringar/ samt att det bedöms lämpligt att av
akhiella ansökningar berörda kommuner avger samordnat och gemensamt ytt-
rande

Arbetsutskottet beslutar

att begära Energimarknadsinspektionens anstånd i dess ärenden 7334-08-
105958 och 7334-08-105959/ då till den 30 mars 2012, med att avge yttranden
över remitterade E.ON Elnät Sverige AB:s bemötanden av synpunkter enligt
tidigare avgivna yttranden/ samt

att föreslå övriga av E.ON Elnät Sverige AB:s i ärendet aktuella ansökningar
berörda kommuner att i denna sak såväl avge gemensamma yttranden/ som
också begära förlängd remisstid till den 30 mars 2012 för utarbetande av så-
dana.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e

^-^
^...

^2?̂
-»
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Kommunstyrelsens arbetsutskott g 6 2012-01-30

Kommuninformation, plan för produktion m m av under år
2012 (dnr Ks 2011.367)

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 december 2011, § 179 beslutat om
bl a att Staffanstorps kommun själv skall svara för produktion av information
till kommunirmevånarna/ och att arbetsutskottet vid sitt sammanträde den 30
januari 2012 skall anta plan för kommuninformation under år 2012.

Kommundirektören redovisar förslag till egen-regi-produktion av kommunin-
formation under år 2012.

Arbetsutskottet beslutar

att kommuninformation under år 2012 skall produceras och lämnas enligt
kommundirektörens i ärendet redovisade förslag.

Ordförandens sign Jusferändens sign Utdragsbestyrkande

Z-.^:y ^-^.T
^"

^^-!-.r^^* 'ft ^"

^
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Kommuns ty relsens arbetsutskott § 7 2012-01-30

Infartsskyltning (dnr Ks 2011.372)

Kommunstyrelsens arbetsutskott återupptar ärende om skyltning vid infarter
till Staffanstorp/ i vilket ärende arbetsutskottet erhållit/ och lagt till handling-
arna/ information vid sitt sammanträde den 19 december 2011, g 181.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå ordföranden att/ då enligt p 21 kommunstyrelsens delegationsord-
ning/ besluta att ianspråkta högst l 500 000 kronor av för år 2012 till kommun-
styrelsen beviljat investeringsanslag för finansiering av såväl köp av infarts-
skyltar/ som för uppsättningen av sådana och andra av denna investering för-
anledda kostnader/ samt

att uppdra till kommundirektören att/ efter ordförandebeslut enligt första att-
satsen/ vidta de åtgärder som påkallas för anordnande av infartsskyltmng enligt
arbetsutskottets i ärendet lämnade direktiv.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg sbesty rkande
^ .^ ^^..

^ ^^
/
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Kommunstyrelsens arbetsutskott g 8 2012-01-30

Information om planering för Staffanstorps kommuns 60-
årsjubileumsfirande (dnr Ks 2011.369)

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 december 2011, § 183, beslutat bl a
att godkänna redovisat koncept m m för firande av att Staffanstorps kommun
år 2012 har varit en egen kommun i 60 år.

För kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas enligt godkänt koncept utfört
och planerat arbete för firande av Staffanstorps kommuns 60-årsjubileum som
egen kommun.

Arbetsutskottet beslutar

att/ med godkännande av de i ärendet redovisade vidtagna och föreslagna åt-
gärderna/ lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkaride

^
^ ^^

^^-^
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9 2012-01-30

Information om förhållanden vid av Staffanstorps kom-
mun delägda aktiebolag (dnr Ks 2012.22)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller information om aktuella förhållanden
vid olika av Staffanstorps kommun delägda aktiebolag.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandenssign U td råg s b estyrkande

^^ <<L
^
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Kommunstyrelsens arbetsutskott g 10 2012-01-30

o

Lokalförsörjningsfrågor, information om verkställigheten
av uppdrag om utredning angående (dnr Ks 2011.333)

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 21 november 2011, § 166, i ärende vari
lämnats kommundirektören uppdrag att utreda det framtida behov av lokaler
för skola och förskola/ beslutat bl a att uppdra till kommundirektören att under
utredningstiden löpande till arbetsutskottet rapportera om fortskridandet av
utredningsarbetet/ och att då också redovisa förslag till delbeslut.

Kommundirektören redovisat vidtagna och planerade åtgärder inom ramen för
i ärendet lämnat uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar

att till barn- och utbildningsnämnden Överlämna att ta ställning till i ärendet
framfört förslag att vid det fortsatta arbetet med utredning om det framtida be-
hovet av lokaler för skola och förskola skall utgås från att stadieindelningen F-5
och 6-9 skall ersättas med arman lämpligare stadieindelning.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande

^-^/

^^
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 11 2012-01-30

Postservice i Hjärup, information om (dnr Ks 2012.17)

För kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas innehållet i de initiativ och
kontakter som har tagits med anledning av Postens aviserade indragning av
brev- och paketservice i Hjarup.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandenssign U td rågs bestyrka n d e
/..

"^ ^> ^-^
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 12 2012-01-30

Utbyggnad av Södra stambanan mellan Arlöv och
Flackarp, information om (dnr Ks 2007.80)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller information om Trafikverkets/ den 30
januari 2012 i ärendet om utbyggnad av Södra stambanan/ reviderade förslag
till spårplaner innebärande bl a sänkning av järnvägsprofilen vid stambanans
passage genom Hjärup till fyra meter under befintlig räls över kant.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign U fdragsbestyrka n d ey.f

<tL
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