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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23)

m Sammanträdesdatum 2013-04-29

STAFFAN STO RPS
KOMMUN

Rådhuset/ sammantradesrum Esarp/ måndagen den 29 aprilPlats och tid

2013 klockan 09.30 -12.15, 13.00 -14.45

Beslutande Christian Sonesson (M)/ ordf
Liliana Lindström (M)
Pierre Sjöström (S)

Övriga deltagande Ingalill Hellberg Bo Gertsson § 52-53
Henrik Leti-un Arm Rosell § 54-55
Patrik Runesson § 52 Petra Kvist-Zaar ^ 54
Carina Roth S 52 Annika Nerd § 57
Michael Marklund S 52 Cecilia Jansson § 58-59
Linn Andreasson ^ 52 Dick Johansson § 60-63
Arma Andersen-Hörman ^ 52 Ana Stierna S 57
Gustav Blohm ^ 53

Utses att justera Pierre Sjöström (ers Liliana Lindström)
Justeringens plats och tid Rådhuset 2013-03-30/ klockan 11.00

^^Underskrifter Sekreterare Paragrafer 52-69
örn Anbring^ %.Ordförande \^/^/c f,

Cb4stian JJQnesson

Justerande /^éHf,. ^
^

Pierre Sjöström

/ NSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2013-04-29

Datum för anslags uppsättande 2013-05-02
Datum för anslags nedtagande 2013-05-24
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift .».

^'nös ^ (i &W)
Ingrid Hansson

Utctragsbestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(23)

^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-29

Innehållsförteckning Sid

§ 52 Information från Analysgruppen om brotts- och 4

skadeförebyggande arbete i Staffanstorps kommun

§ 53 Information om uppföljning av mandatperiodbeställningen 5

54 Information om arbetsmarknadsåtgärder i Staffanstorps kommun 6

55 Information om pågående löneavtalsrörelse 7

56 Information om förhållanden vid av Staffanstorps kommun 8

delägda aktiebolag

57 Information om pågående arbete med Baldersskolan 9

58 Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 03-31 för kommunstyrelsen 10

59 Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 03-31 för 11

Staffanstorps kommun

60 Plan- och bygglovstaxan/ ändring av 12

61 Yttrande över Trafikverkets järnvägsutredning Simrishamnsbanan/ 13
delen Malmö - Tomelilla

* *

§ 62 Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Malmö/ ÖP 2012 14

63 Föravtal till exploateringsavtal avseende exploateringsprojektet 15
MyllarWalIby

64 Besvarande av motion om utarbetande av regler för nyetablering 16
av förskolor och skolor

§ 65 Besvarande av motion om samlingslokal i Staffanstorp 17

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-29

§ 66 Besvarande av motion om tillgänglighet till lokalt näringsliv i 18

centrala Staffanstorp

§ 67 Besvarande av medborgarförslag om miljöledningssystem 20

§ 68 Gemensamt handlingsprogram för Staffanstorps kommun enligt lag 22
om skydd mot olyckor

§ 69 Förändring av resultatenhetsorganisationen avseende Borg- 23

gårdsskolan

Ordförandens sig n Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52 2013-04-29

Information från Analysgruppen om brotts- och
skadeförebyggande arbete (dnr Ks 2013.15)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller information om utfört/ pågående och
planerat arbete till förebyggande av kriminalitet liksom även uppkomst av
skador i Staffanstorps kommun.

Arbetsutskottet beslutar

att med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
^.t^ /Å\.



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(23)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 53 2013-04-29

Information om uppföljning av mandatperiodbeställningen
(dnr Ks 2011.20)

Arbetsutskottet har den 27 augusti 2012, g 134, beslutat att tills vidare skall vid
ordinarie sammanträden med arbetsutskottet/ då i anslutning till ärenden om
ekonomisk uppföljning/ lämnas information om gjord och planerad uppföljning
av mandatperiodbeställning avseende prioriterade verksamhetsmål enligt
kommunfuUmäktiges beslut den 13 juni 2011, § 77.

I ärendet lämnas information om gjord och planerad uppföljning av den av
kommunfullmäktige fastställda mandatperiodbeställningen.

Arbetsutskottet beslutar

att med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign J usferandens sign Utdragsbestyrkande

C-5 ^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(23)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 54 2013-04-29

Information om arbetsmarknadsåtgärder i Staffanstorps
kommun m m (dnr Ks 2012.364)

Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om vidtagna och planerade
åtgärder till motverkande av arbetslöshet för kommunirmevånare i
Staffanstorps kommun/ och erhåller vidare redovisning av måluppfyllelse m m
vad gäller den del av fastställd mandatperiodbeställning som avser
//Arbetslinjen//.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

o
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 55 2013-04-29

Information om pågående löneavtalsrörelse m m (dnr Ks
2012.131)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller allmän information om utfallet i
pågående löneavtalsrörelse.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad allmän information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrka n de

^ ^
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^%i
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 56 2013-04-29

Information om förhållanden vid av Staffanstorps
kommun 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 Justerandens sign U td råg s bestyrkande

cs ^
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^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 57 2013-04-29

Information om arbetet med tillskapande av framtidens
skola i centrala Staffanstorp (Baldersskolan) (dnr Ks
2012.195)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller information om fortskridandet av
arbetet med verkställigheten av kommunstyrelsens beslut den 28 maj 2012, § 88.
om tillskapande av framtidens skola i centrala Staffanstorp.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande

c^ ^^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 58 2013-04-29

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 03-31 för
kommunstyrelsen (dnr Ks 2013.22)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2013-01-01 - - 03-31 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2013-01-01 - - 03-31.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 03-31.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

CT ^
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 59 2013-04-29

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 03-31 för
Staffanstorps kommun (dnr Ks 2013.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2013-01-01 - - 03-31 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende Staffanstorps kommuns
verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 03-31.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för Staffanstorps
kommun för tidsperioden 2013-01-01 - 03-31, samt

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

Ordf öra n d ens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

år^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60 2013-04-29

Plan- och bygglovtaxan, ändring av (dnr Ks 2011.146)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 mars 2013, § 23, med förslag om
ändring av justermgsfaktorn N i plan- och bygglovtaxan.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att då
med upphävande av gällande beslut om att justeringsfaktorn N skall vara 1/0 i l

Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa/ fr o m den l januari 2014 skall
justeringsfaktorn N i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa vara 1/2.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
justeringsfaktorn N i plan- och bygglovfcaxan skall vara oförändrad/ l/O/ from
2014-01-01.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande enlig 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.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att, då med upphävande av gällande beslut om att justeringsfaktorn N skall
vara 1/0 i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa/ fr o m den l januari
2014 skall justeringsfaktorn N i Staffanstorps kommuns plan" och bygglovtaxa
vara 1/2.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) skriftligen enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

.f-^ /fl
l



KSAU § 60/13 Bilaga l

^
äwReservation

<?Vi Socialdemokratef reserverat oss mot beslutet i

kommunstyrelsens arbetsutskott den 2013-04-29, att justera
plan- och bygglovs taxans N-faktot till 1,2.

2010 höjdes bygglovs taxan från 13 600 kr tUl 20 000 kr. År 2011 höjdes taxan ännu en gångi
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 till 1,2. Detta innebät att taxan nu höjs dU 27 768 kronor.
Det är mer än en fördubbling av taxan sen 2010, från 13 600 kronor till 27 768 kronor.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommendetar en faktot på 1,0 vid uivånarantal på
20 000-50 000 och en faktor på 1,2 vid ett invånarantal på mer än 50 000.

Skälet till höjningen- anser majoriteten vara motiverat med att Staffanstorp skaU tillgodose plan -
och bygglagens krav på kommunens verksamhet Detta af nytt med tanke på personalbehovet på
plan- och byggkontotet inte hat tillgodosetts under flera år ttots tidigare bygglovs taxehöjningar.
Kontoret hat i flera af (l samband med budgeten) talat om att det funnits en brist på petsonal.

Trots detta samt flera höjningar av avgifterna så har inte den moderatledda majoriteten
hörsammat detta. Majoriteten har kraftigt höjt taxorna men inte sett till att det fmns personal för
att utföra uppdragen. Avgiftshöjninga.r har istäUet genererat ett överskott i verksamheten
(komm-un.bidia.get har varit negativt dvs man får In mer intäkter än vad man har kostnadei)

I kommunaUagen nämns att kommunerna ska tiUämpa den s.k självkostnadsprincipen
vilket innebät att kommunerna inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot våra
verkliga kostnader för verksamheten. Det finns skäl att granska om den föreslagna taxan
uppfyller lagens krav.

Staffanstoq? den 29 april 2013

För Socialdemokraterna

f

^ ;^r"/W /?

Pierre Sjöström (S)
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61 2013-04-29

Järnvägsutredning Simrishamnsbanan, delen Malmö-
Tomelilla, yttrande över samrådshandling (dnr Ks
2013.54)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt
Trafikverkets remiss av upprättad samrådshandling avseende
järnvägsutredning för Simrishamnsbanan/ delen Malmö-Tomelilla.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta att avge yttrande över remitterad
samrådshandling för järnvägsutredning Simrishamnsbanan/ delen Malmö-
Tomelilla enligt i ärendet föreliggande förslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att avge yttrande Över remitterad samrådshandling
för järnvägsutredning Simrishamnsbanan/ delen Malmö-Tomelilla enligt bilaga
l.

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

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
att avge yttrande över remitterad samrådshandling för jämvägsutredning
Simrishamnsbanan/ delen Malmö-Tomelilla enligt i ärendet föreliggande
förslag.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) muntligen/ då till förmån för eget
yrkande.

Ordförandens sign Justerandens si^n U td råg s bestyrkande

L c ^



KSAU § 61/13 Bilaga l

Förslag till yttrande:

Ang. järnvägsutredning för Simrishamnsbanan

Jämvägsutredningen utgör en del av planläggningsprocessen för Simrishamnsbanan.
Utredningen syftar till att beskriva, analysera och utvärdera alternativa lokaliseringar av
järnvägen och ska tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning utgöra ett
underlag för val avjämvägskomdor och teknisk standard på anläggningen.

Trafikverket genomför nu ett samråd med syfte att förankra förutsättningar, projektmål
och tänkbara åtgärder. I nästa skede av utredningen kommer alternativa sträckningar och
stationslägen att analyseras, konsekvensbeskrivas och utvärderas.

Staffanstorps kommun lämnar med anledning av trafikverket förfrågan följande yttrande.

Förutsättning ar
De olika handlingarna beskriver på ett enkelt och tydligt sätt de förutsättningar som gäller
för projektet.

Som framgår av texten i de presenterade handlingarna finns Simrishamnsbanan inte med i
den gällande nationella planen för transportinfrastmktur för åren 2010 till 2021.

Trafikverket arbetar just nu med att ta fram en kompletterade nationell plan for att
kvalitetssäkra den gällande planen. Denna kommer att innehålla åtgärder fram till och
med år 2025.

För Staffanstorps kommun är det av yttersta vikt att Simrishamnsbanan finns med i den
kompletterande planen. Ett reservat för kommande järnväg genom hela Staffanstorp
innebär en stor begränsning för kommunens möjligheter att planera för och genomföra
utbyggnader och förtätningar. Det innebär också ett ineffektivt markutnyttande om såväl
själva spårområdet som eventuella skyddszoner aldrig kommer att utnyttjas för
järnvägsanläggningen. På grund av det oklara läget för Simrishamnsb anans
utbyggnad vill Staffanstorps kommun understryka att utredningsarbete om banan
måste intensifieras så att nödvändiga beslut om banans förverkligande kommer till
stånd.

Projektmål
De mål som redovisas i handlingarna är tydligt och klart formulerade.

Tänkbara åtgärder
Av handingama framgår att inga oskyddade plankorsningar far förekomma vilket innebär
att alla plankorsningar ska förses med bomanläggningar. Mindre vägar bör inte korsa
järnvägen, utan ansluts till större väg. Större vägar samt gång- och cykelvägar ska korsas
planskilt.

I Staffanstorp pågår planläggning av omvandlingsområdet "Sockerstan". Inom ramen för
planarbetet har kommunen med hjälp av Tyrens AB tagit fram principskisser för framtida

C5 ^'.N



utformning av korsningspunktema vid MalmÖvägen och den framtida förlängningen av
Brågarpsvägen. Kommunens uppfattning är att dessa korsningspunkter inte kan vara
planskilda om spåret inte ligger i skärning.

De planerade perronglägena i Staffanstorp måste redovisas på en situationsplan för att
bedöma om de är lämpliga.

Slutsatser

Simrishanmsbanan bör få en sträckning som gör det lätt för flertalet resenärer att välja
tåget i stället för bilen. Det innebär sannolikt att flest människor kommer att resa med
tåget om banan går i befintlig sträckning genom Staffanstorp. På samma gång innebär en
sådan linjesträckning att särskild hänsyn måste läggas på de korsningspunkter som är
nödvändiga för att järnvägens barriäreffekter inte ska bli for stora. Det finns anledning att
överväga om järnvägen genom Staffanstorp bör gå i ett nedsänkt läge. Det är angeläget att
utredningsarbete intensifieras så att nödvändiga beslut om banans förverkligande kan
komma till stånd.

o ^



*a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (23)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62 2013-04-29

Ny översiktsplan för Malmö, ÖP 2012, yttrande över
förslag till (dnr Ks 2011.170)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om yttrande
över av Malmö stad utställt förslag till ny översiktsplan för Malmö.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till yttrande med synpunkter på utställt planförslag.

o

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att till Mahnö stad framföra synpunkter på kungjort förslag till ny översiktsplan
* *

för Malmö/ ÖP 2012, enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

Cf ^
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^^%^
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63 2013-04-29

Föravtal till exploateringsavtal avseende exploaterings-
projektet MyllanA^allby (dnr Ks 2007.189)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om god-
kännande av utarbetat förslag till föravtal till exploateringsavtal avseende
exploateringsprojektet MyllarWallby/ viUcet ingår i den fastställda
projektkatalogen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 17 december
2012, § 222, har godkänt exploateringskalkyl för nu aktuellt exploaterings-
projekt/ då innebärande ett Överskott om ärka 2 000 000 kronor.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet föreliggande förslag till föravtal till exploatermgsavtal
avseende exploateringsprojektet MyllarVVallby.

Ordförandens sign J u ste randens sign Utdrag s bestyrka n d e

^r ^1
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 64 2013-04-29

Besvarande av motion om utarbetande av regler för
nyetablering av förskolor och skolor (dnr Ks 2013.32)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Pierre Sjöström (S) väckt motion om att kommunfullmäktige skall besluta att
barn- och utbildningsnämnden skall utarbeta regler/ då med angiven
utgångspunkt och inriktning/ för ny etablering av förskolor och skolor.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.

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

.

motionen.

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

fc

motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande enlig 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.

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

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) skriftligen enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

G'" i Tl ^



KSAU § 64/13 Bilaga l

^Reservation

glwI december 2012 godkände AUiansen i Barn- och utbildningsnämnden (M+ FP+C)

oatt Pysslingen skulle få etablejta sig i I Ijärup (det visade sig sedan att förskolans
vinstmarginaler inte uppfyllde Pysslingen AB varför de sedermera valde att inte starta

erksamheten). Vi Socialdemokrater ansåg att Pysslingens förskolas ansökan inte\ J

uppfyllde de krav som man kan stäUä pä en ctableringsansökan. Vi har aldrig varit
med om att Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut pä så bristfälliga
beslutsunderlag. I ansökan saknades lokalritning, hytcskontrakt, godkännande av MUJö- och
brandskyddsmyndigheterna, ekonomdsk kalkyl, uppgifter om. behöriga pedagoger och personalgruppens
storlek.

Vi förstod överhuvudtaget inte vad majoriteten (M+Fp+C) har sagt ja till uran dcss^i grundläggande
dokument. Det tycks vara viktigare för den moderatkdcb majoriteten att utse vem som ska drivn en
verksamhet än vUJka förutsättmngar och \-iUccn kvalitet vi kommer ntt erbjuda ^'ära medborgare (och ytterst
våra barn).

Hjämpsborna efterfrågar fler kommunala förskolcphtser men istället för att försöka m.öta eftefftågan \'älJ er

nämndens moderata ledning (starkt paheJad av ];olkparriet och Centerp^irdet) att tvinga pä föräldrarna ett
privat alternativ.

Situationen i januari 2013 i Hjärup var en efterfrågan pä 11 kommunala förs kok'plats er mot t\'a i ^Iterniitiv regi
motsvarande siffm för Staffanstorp (inkl Kyrkheddinge och Tottarp) var en efterfrågan pä. 30 kommunala

platser mot 12 i nlternädvregi).

Två kommunala förskolor i Hjämp hade informellt ansökt om att fa utöka sina resp. vcrksamheter
(Stadonsbyns förskola och Ängslyckans förskola) utan att der^ ansökningar blivit prövade. Att kommunala
ansökningar aldrig prövas visar på brister l den demokratiska processen i Stäffanstorps kommun. Självklart
borde dessa h-a prövats i samband med den aktuella nyetablermgen. Barn- och utbildnmgsnämnden hade dä
haft tre aktörer att välja på. Kvalitet och föräldrarnas preferenser hade dä varit faktorer som kunde v;ira
avgörande för Barn- och utbildnings nämnd ens beslut. Vi anser att det ;ir dags att klargötn spelreglemn för
nyctablermgen av förskolcvcrk^mheten i vår kommun.

Majoritetens favorisering av de privatdrivna verksamheterna stämmejc illa med de uttalanden som samma
majoritet gjort om att alla verksamheter ska fa verka på lika vilLkor i vår kommun. Det finns med andra ord en
stor brist på överensstämmelse methn ord och handling l moderaternas agerande.

Vi Socialdemokrater anser därför att Staffanstorps kommun måste ge Barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag

att utarbeta regler för nyetablering a.\r förskolor och skolor,
att reglerna, ska ha som utgångspunkt att aUa verksamheter ska få veik^i pä lika viHkor i vår
kommun,
att inriktning för etableung a.v ny vefksamhcr fram.fÖraU.t ska atcrspcgk föräldrars önskrmal

Vi tesefverar oss till förmån fot vår motion

Staffanstorp den 29 april 2013

För Socialdemokraterna

^Mii ^
Pierre ^jöström (S)
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^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 65 2013-04-29

Besvarande av motion om samlingslokal i Staffanstorp
(dnr Ks 2013.29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Lena Persson (FP) väckt motion med yrkande om att kommunfullmäktige
skall besluta att uppdra till kommunstyrelsen och berörda nämnder att
påskynda arbetet med utredning om samlingslokal i Staffanstorp och att snarast
igångsätta projektering och byggande av en samlingslokal.

Arbetsutskottet beslutar dels

att Överlämna motionen till dels kommunstyrelsens styrgrupp för utveckling av
Sockerbruksområdet/ dels till kultur- och fritidsnämnden för dess snara
bedömning av behovet av samlingslokaler/ vilken nämndens bedömning
därefter skall redovisas för styrgruppen för utveckling av Sockerbruksområdet/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att med arbetsutskottets beslut anse motionen bifallen vad avser motionärens

yrkande i den del som avser påskyndande av utredande/ samt att i övrigt avslå
motionen.

ordförandens sign Justerandenssign Utdrag s bestyrkande

cs ^
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^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66 2013-04-29

Besvarande av motion om tillgänglighet till lokalt
näringsliv i centrala Staffanstorp (dnr Ks 2013.37)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Pierre Sjöström (S) väckt motion med förslag om inventering av åtgärder för
att underlätta tillgänglighet till det lokala näringslivet i Staffanstorps centrala
delar/ samt införande av parkermgsövervakmng/ då också i Staffanstorps
centrala delar.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige vid tre
tidigare tillfällen har prövat i en motion och tre medborgarförslag framställda
yrkanden om införande av kommunal parkermgsövervakning. I dessa ärenden
har kommunfullmäktige den 23 april 2007, § 49, den 2 juni 2008, § 82 och den 9
februari 2009, § 7, beslutat att avslå framförda yrkanden om att kommunal
parkermgsövervakning skall införas i Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll dess bedömning att det för
närvarande inte föreligger några sådana ändrade förhållanden eller annat som
ger anledning till förnyade utredningar av aktuell frågeställning/ eller något
som kan utgöra grund för annat kommunfullmäktiges beslut i sakfrågan om
kommunal parkermgsövervakning skall införas än som framgår av
fullmäktiges förenämnda beslut.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra till tekniska nämnden att utreda såväl om nuvarande skyltning
utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är
tydlig/ som om den information som finns om lokalisering av centralt belägna
parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ samt att vidta med anledning av
dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister
att kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar
som möjligt/ samt att härutöver avslå motionen.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

^T .^
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^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-29

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

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

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att uppdra till tekniska nämnden att utreda såväl om nuvarande skyltning
utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är
tydlig/ som om den information som finns om lokalisering av centralt belägna
parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest samt att vidta med anledning av
dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister att
kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar som
möjligt/ samt

att härutöver avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) skriftligen enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s besty rkand e

C C
t̂



KSAU 66/13 Bilaga l

^
glReservation

w
<i?KommunfuUmäktige har vid tre tidigare tillfällen prövat i en modon och tre

medborgarförslag fmmstäUda yrkanden om införande av kommunal
parkerings övervakning. I dessa ärenden har kommun fullmäktige den 23
april2007, § 49, den 2 juni 2008,§ 82 och den 9 februari 2009, § 7, beslutat
att avslå framförda, yrkanden om att kommunal parkerings Öv eivakning skall införas i
Staffanstorps kommun.. Att två. motioner (två med den aktuella motionen) och tre
medborgarförslag är inlämnade till Staffanstorps kommun visajc på ett pwblem.

År 2006 byggdes sex flerfamiljshus pä den stora parkeringen bakom Rådhuset. Det innebät att
140 parkeringsplats er försvann från centrum.
Redan på den tiden befarade kommunens tekniska kontor parkeringskaos i centrum i samband
med byggstarten om inte parkerings övetvakning inföfdes i Staffanstorp. Precis så blev det också

Utredningen som kostade cirka 50 000 kronor, beställdes för några åt sedan i samband med att
man påbörjade detalj plan s arbetet för området bakom Rådhuset.
Utredningen pekade starkt på att parkeringsplatserna, skulle försvinna, men den hade också
brister ansåg dåvarande tekniska nämndens ordförande, till exempel nämndes inte en
parkeringsplats som finns på Nordstrands väg. I utredningen stod det heller ingenting om att det
skulle tillkomma ett antal nya platser.

Därför var inte dåvarande moderatledda majoriteten färdiga fot att ta ett beslut om vi skuUe
införa parkerings övervakning eller ej.
Då ville den moderata ordförande i Tekniska nämnden avvakta och se vad som egentligen
kommer att hända när bygget kommer igång bakom Rådhuset
De nya platserna som den moderata ordförande syftade på byggdes av det kommunala
bostadsbokget Staffanstorpshus. Platserna som kon-i till finns bakom Centralskolan, vid den
gamla järn vägs sta donen, och vid Bråhögs skolan.
Sammanlagt handlar det om. cirka 160 parkeringsplatser. Vi kan konstatera att situationen inte har
förbättrats och att det fortfarande råder kaos på de mest centrala parkeringsplatserna i centrum.

Vi har sett vad som hänt och det är dags att våga ta ett beslut som kan främja handeln i
Staffanstorps centrum.

Vi reserverar oss till förmån för vår modon

Staffanstotp den 29 april 2013

För Socialdemokraterna

/

/

^ i-rWH y/n

Pierre fostrarn (S)
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67 2013-04-29

Besvarande av medborgarförslag om miljölednings-
system (dnr Ks 2008.288)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av medborgarförslag om miljöledningssystem.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunstyrelsen vid sin
beredning av detta ärende den l mars 2010, g 15, beslöt föreslå
kommunfullmäktige besluta att under år 2010 ska tas fram relevanta
miljöindikatorer eller gröna nyckeltal/ med funktion att ge kunskap om vart vi
är på väg och därtill underlag för kommunens samtliga verksamheter i beslut
om prioriteringar och åtgärder vilka har bäring på miljön/ som följer
utvecklingen inom ett antal viktiga områden t ex energi/ avfall/ luft/ vatten och
hälsa/ varvid indikatorerna skall relateras till gällande koncernpolicy/
// Framtiden kommun - perspektiv 2038" samt de nationella och regionala
miljömålen/ att kommunens verksamheter/ nämnder och styrelser skall
konkretisera miljökvalitetsmål och handlingsplaner som redovisas i budget och
bokslut/ samt att därmed anse medborgarförslaget bifallet.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet den 26 april 2010, § 21,
beslöt fullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för dess
vidare beredning i form av ytterligare utredning av de åtgärder m m som kan
föranledas av medborgarförslaget.

Kommundirektören redovisar med anledning av kommunfullmäktiges
återremissbeslut verkställd utredning.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att/ med
hänvisning till det i ärendet redovisade/ anse medborgarförslaget besvarat..

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

Ordförandens sig n Justera n de nsTsign U td råg s bestyrka n de

("y ^
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-29

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

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget
besvarat.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) muntligen/ då till förmån för eget
yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs bestyrkande

^3 ^
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 68 2013-04-29

Gemensamt handlingsprogram för Staffanstorps kommun
enligt lag om skydd mot olyckor m m (dnr Ks 2012.228)

Kommunstyrelsens arbetsutskott återupptar för beredning enligt § 152/12
återremitterat ärende om antagande av handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor m m/ vilket enligt denna lag skall antas av kommunfullmäktige för
varje mandatperiod/ tillsammans med handlingsprogram för andra härmed
sammanhöranderäddningstjänstuppgifter.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att anta gemensamt handlingsprogram för Staffanstorps kommun enligt lag om
skydd mot olyckor/ i denna del då för innevarande mandatperiod/ m m enligt i
ärendet föreliggande förslag därtill/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att anta närmare riktlinjer för enligt första att-
satsen antaget gemensamt handlingsprogram.

Ordförandens sign Jusferandenssign Utdragsbestyrkande

^ ai
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STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 69 2013-04-29

Förändring av resultatenhetsorganisationen på Borggårds
skola (dnr Ks 2013.88)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt
produktionschefens skrivelse den 17 april 2013 med förslag till en förändrad
resultatenhetsorganisation vad rör Borggårds skola.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt reglementet för
kommunstyrelsen är det delegerat till kommunstyrelsen att besluta om
organisatoriska förändringar avseende resultatenheterna.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att Borggårds skola/ då utan den där nu förekommande fÖrskoleverksamheten/
fr o m den l augusti 2013, skall utgöra en separat resultatenhet för enbart F-3-
skolverksamhet/ samt

att Borggårds skolas nuvarande förskoleverksamhet fr o m den l augusti 2013
skall utgöra en separat resultatenhet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

äIl/^T \
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