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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträde

Sammanträdesdatum: 2014-03-03

Sammanträdestid: Klockan 09.30-12.00 -13.00-14.15

Plats: Sammanträdesrum Esarp
Paragrafer: 24 - 48

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

. *.

Övriga deltagare: Ingalill Hellberg Henrik Lethin

Bo Gertsson ^ 24-25 Johanna Liwenborg § 24-25
Patrik Runesson ^ 24 Cecilia Jansson § 27/28/29/30
Michael Marklund ^ 24 Maria S. Ernblad § 26/29/31
Carina Roth ^ 24 Ana Stiema § 26/29/31
Annelie Nilsson £; 24 Anne BjÖrcke Nilsson g 26
Gustav Blohm ^ 25 Vesna Casitovski

Justerande: Pierre Sjöström (S)
Justering: Rådhuset/ 2014-03-06

^-.h.

Underskrifter: o^\\0^&a
'..;\iSekreterare Vesna ^asitovskin T^T

tei
Ordf^rande/Christian Sonesson (M)

^jjj^ Åi'{^ 
Justerande Pierre Sjöström (S)

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdahim: 2014-03-03

S ammanträde s tid: Klockan 09.30-12.00 -13.00-14.15

Plats: Rådhuset

Paragrafer: §24- 48

Anslag sätts upp; 2014-03-07

Anslag tas ner: 2014-04-01

Protokollet förvaras Rådhuset

v

Êvicmä. /^' fl \/

Underskrifter: \- tr

Ingrid Hansson/Bianca Mogren

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Innehållsförteckning

24 Information från Analysgruppen om brotts- och skadeförebyggande arbete i

Staffanstorps kommun................................."...................................--.""........"5

25 Information om uppföljning av mandatperiodbeställningen...........................6

26 Information om skolor i Staffanstorps kommun................................................7
t

27 Information om preliminärt bokslut 2013 för Staffanstorps kommun............. 8

28 Bokslut 2013 för kommunstyrelsen............................-.-.....................................^

29 Bokslut 2013 för resultatenheterna...................................................................-..10

30 Staffanstorps kommuns förvaltade stiftelser..................................................... 11

31 Ny skola i Hjärup.........-.......................................................................................12

32 Exploateringsavtal för Pihlängen/ St Uppåkra 2:14, 2:56, 2:62 m.fl. ...............14

33 Tillägg till samarbetsavtal Cocox AB Vikhem II ...............................................16
&&

34 Projektkatalog Tillväxt 2013-2022........................................................................17

35 Remiss LundaMaTs III.........................................................................................19

36 Regional utvecklingsstrategi för Region Skåne................................................. 20

§37 Yttrande över Länsprogram för regional miljöövervakning i Skåne .............21

38 Remittering av medborgarförslag om centralt placerad lokal.......................22

39 Besvarande av medborgarförslag om hörselutrustning i

kommunfullmäktiges sammanträdeslokal.........................................-.........23

40 Remittering av medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk

mat i alla verksamheter i Staffanstorps kommun ............................................25

41 Remittering av medborgarförslag om att gamla stallet på

Sockerbruksgården byggs om till föreningslokal.............................................26

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

42 Besvarande av motion om revidering av kommunö ver grip ande

handlingsplan mot våld i nära relationer.........................................................^/

43 Besvarande av motion om ny arbetsordning i planarenden.......................... 28

44 Remittering av motion 3 om fritidsgård i Hjärup.............................................29

45 Remittering av motion om byggande av tillagningskök vid

Mellanvångsskolan och Anneroskolan..............................................................30

46 Besvarande av motion om bredare utfart från Lommavägen till Gamla

Lundavägen.............................................................."..........."."."......."..."-.."...31

47 Remittering av motion om att bygga rätt från början ....................................32

48 Ändring av bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB/ förslag till ...33

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§24 Information från Analysgruppen om brotts- och
skadeförebyggande arbete i Staffanstorps kommun

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Arendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om utfört/ pågående och
planerat arbete till förebyggande av såväl kriminalitet som förekomst av
olika slags skadehändelser i Staffanstorps kommun.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ ^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§25 Information om uppföljning av mandatperiodsbeställningen

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

<

Arendebeskrivning

Arbetsutskottet har den 27 augusti 2012, § 134, beslutat att tills vidare vid
ordinarie sammanträden med arbetsutskottet ska information lämnas om

gjord och planerad uppföljning av mandatperiodbeställning avseende
prioriterade verksamhetsmål enligt kommunfullmäktiges beslut den 13
juni 2011, g 77.

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

c.5 ^
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§26 Information om skolor i Staffanstorps kommun

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

.

Arendebeskrivning
Arbetsutskottet erhåller information om aktuella förhållanden rörande

skolor i Staffanstorps kommun.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Iic-!)
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§27 Information om preliminärt bokslut 2013 för Staffanstorps
kommun

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Arendebeskrivning

Ekonomichefen Cecilia Jansson informerar om preliminärt bokslut 2013
för Staffanstorps kommun.

Ordförandens signatur Jusferandes signatur Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§28 Bokslut 2013 för kommunstyrelsen
2014-KS-87

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att för år 2013 godkänna bokslut för kommunstyrelsen.

Arendebeskrivning

Ärendet avser godkännande av bokslut 2013 för kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta att för år 2013 godkänna bokslut för
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-26
Bokslut 2013 för kommunstyrelsen

1

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

c~-> 4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§29 Bokslut 2013 för resultatenheterna
2014-KS-88

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att för år 2013 godkänna bokslut för resultatenheterna.

B

Arendebeskrivning

Ärendet avser godkännande av bokslut 2013 för resultatenheterna.

Yrkanden

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta att för år 2013 godkänna bokslut för
resultatenheterna.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25
Bokslut 2013 för resultatenheterna

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4cs
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§30 Verksamhets- och revisionsberättelser för år 2013 för av
Staffanstorps kommuns förvaltade stiftelser
2014-KS-39

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.

M*

Arendebeskrivning

Ärendet avser redovisning av verksamhets- och revisionsberättelser för
2013 för av Staffanstorps kommuns förvaltade stiftelser.

Yrkanden

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
att Överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-22
Sammanställning

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ii<^5
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§31 Ny skola i Hjärup
2014-KS-92

Arbetsutskottet beslutar

att ärende om ny skola i Hjärup tillsvidare ska vara en återkommande
fråga på dagordnmgen vid arbetsutskottets sammanträden samt att barn-
och utbildningsnämndens arbetsutskott ska bjudas in att delta i
överläggningen.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att en F-6-skola med kapacitet på 420 elever och med möjlighet till
utbyggnad till att omfatta även 7-9 ska byggas i Hjärup.

att en stor idrottshall ska byggas på skolans område.

att uppdrag åt kommundirektören att genomföra planering av en ny
skola i Hjärup/ då med återkommande redovisning av utförda och
planerade åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskott.

»h

Arendebeskrivning

Hjärup är en expansiv del av Staffanstorps kommun. Såväl nuläget med
tillfälliga paviljonger på de två kommunala skolorna i Hjärup/ som den
befolkningsökning som sker de närmaste åren gör att det finns ett behov
att bygga ytterligare en skola i området.

Yrkanden

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
dels, att ärende om ny skola i Hjärup tillsvidare ska vara en
återkommande fråga på dagordningen vid arbetsutskottets
sammanträden samt att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska
bjudas m att delta i överläggningen dels, att föreslå kommunstyrelsen
besluta att en F-6-skola med kapacitet på 420 elever och med möjlighet till
utbyggnad till att omfatta även 7-9 ska byggas i Hjärup/

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

C5 ^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts. ^ 31

att en stor idrottshall ska byggas på skolans område samt/ att uppdrag åt
kommundirektören att genomföra planering av en ny
skola i Hjärup/ då med återkommande redovisning av utförda och
planerade åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att kommundirektören ges i uppdrag att
tillsammans med Staffanstorps kommunfastigheter genomföra planering
av en ny skola i Hjärup/ samt för övrigt bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet
har beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Reservationer

Pierre Sjöström (S) reseverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande/ se
bilaga l.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25
PM daterat 2014-02-16

Bilaga \, karta
Bilaga 2 schemaberäkning idrottshall

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^CS i



^01L \\^.(

^
g»Reservation Ny skola i Hjärup w

<i?Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande
yrkande:

-^.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta följande:
l. En F-6-skola med kapacitet på 420 elever och med möjlighet till
utbyggnad till att omfatta även 7-9 ska byggas i Hjärup
2. På skolans område ska en stor idrotthall byggas

Vi delar majoritens uppfattning gällande skolan och idrottshallen
däremot anser vi att tredje att satsen ska lyda enligt följande:

3. att man uppdrar till kommundirektören tillsammans med
Staffanstorps kommunfastighet AB att genomföra planering av en ny
skolaiHjärup.

Vi menar att Staffanstorps kommun har bildat ett bolag som ska bygga,
förvalta och underhålla kommunens lokaler och därför ter det sig märkligt
att man nu går ut externt för att få byggt en ny skola. Vi anser att man ska
utnyttja befintlig kompetens och kapacitet.

Notera också att Bolaget håller på med en upphandling av byggtjänster för
bolagets räkning. Det finns således inget som talar för att arbetet skulle
fördröjas av att man anlitar sitt eget fastighetsbolag snarare tvärtom då
upphandlingen redan pågår.

Staffanstorp 2014-03-03
För Socialdemokraterna

^ äi^-W[/i-

Pierre Svöström
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

§32 Exploateringsavtal för Pihlängen, St Uppåkra 2:14, 2:56,
2:62 m.fl.

2013-KS-281

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna exploateringsavtal beträffande Pihlängen/ omfattande
fastigheterna Stora Uppåkra 2:14, 2:56, 2:62 m.fl.

Arendebeskrivning

Ärendet avser godkännande av exploateringsavtal för Pihlängen/ Stora
Uppåkra 2:14, 2:56, 2:62 m.fl.
Exploateringsavtalet reglerar utbyggnaden av området Pihlängen som är
under planläggning i Stora Uppåkra.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 25
november § 153, 2013 att återremittera ärendet för att belysa
konsekvenserna för samfälligheterna inom området samt att motivera de
fysiska åtgärderna i vägbanan inom området.

Ärendet har kompletterats enligt arbetsutskottets lämnade direktiv och
återupptas därför för beredning.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna exploateringsavtal
beträffande Pihlängen/ omfattande fastigheterna Stora Uppåkra 2:14, 2:56,
2:62 m.fl.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att kommunen efter färdigställande ska Överta
parkmarken, de lokala gatorna samt vatten- och avloppsledningar i
enlighet med vad som gäller för andra tätorter i Staffanstorps kommun.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
o
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts, g 32
o

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Reservationer

Pierre Sjöström reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande/ se
bilaga l.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Exploateringsavtal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut g 153, 2013
Remissyttrande huvudmannaskap Pihlängen/ 2014-02-28

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

år3
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«t
alReservation Exploateringsavtal Pihlängen, St Uppåkra 2:14, «2:56, 2:62 m.H

<?
Detaljplaneområdet i Pihlängen har lagts ut med enskilt huvudmannaskap
motiverat av att kommunen inte har några anläggningar med kommunal drift i
närområdet Detta fastställdes i inledningsskedet av planläggningen vilket exploatörerna
accepterat. För de boende inom området innebär detta att de kommer att, genom en
förening (samfällighet), ansvara för drift och underhåll av allmän plats såsom park och
gator men även vatten, spillvatten och dagvatten.

Frågan är om exploatörerna hade något val. Vid samtal med exploatörerna såg de gärna
att det blir kommunalt huvudmannaskap efter att området är byggt och färdigställt för
drift och underhåll av allmän plats såsom park och gator men även vatten, spillvatten
och dagvatten (liksom för andra områden i Staffanstorps kommun).

Att samfälligheter ska överta ansvaret för park och gator men även vatten, spillvatten
och dagvatten kommer att drabba de boende i området och är en bra affär för
kommunen. De som flyttar in kommer att betala två gånger vad andra medborgare i
kommunen får betala en gång. Andra medborgare får via skatten eller via vatten- och
avloppsavgifter betala för drift och underhåll av allmän plats såsom park och gator men
även vatten, spillvatten och dagvatten.

Boenden på Pihlängen kommer förutom att man betalar via skatten och avgifter alla
andras underhåll av parker, alla andras drift- och underhållskostnader av vatten-,
spillvatten- och dagvattenledningar, att ytterligare betala till samfälligheten för

*

motsvarande kostnader för det egna området

Vi yrkar därför att kommunen ska efter färdigställande av området överta parkmarken,
de lokala gatorna samt vatten- och avloppsledningarna i enlighet med vad som gäller för
andra tätorter i Staffanstorps kommun så att de boende i rubricerade områden inte ska
drabbas av dubbla kostnader.

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott

Staffanstorp 2014-03-03
För Socialdemokraterna

^te A/ n

Pierre Siéström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORP5
KOMMUN

§33 Tillägg till samarbetsavtal Cocox AB Vikhem II
2014-KS-90

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna tillägg till samarbetsavtal med Cocox AB.

Ärendebeskrivning

Ärendet avser godkännande av tillägg till samarbetsavtal med Cocox AB.

Tillägget reglerar genomförande av utbyggnadsområdet Vikhem II.
Vikhem II är ett utbyggnadsområde i Staffanstorps tätorts södra del
omfattande ca 58 st byggrätter.

Yrkanden
t

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg till samarbetsavtal
med Cocox AB.

o

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och

+

finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25
Tillägg till samarbetsavtal

&&

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§34 Projektkatalog Tillväxt 2013-2022
2013-KS-319

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta Projektkatalog Tillväxt för åren 2013-2022.

.

Arendebeskrivning

Ärendet avser antagande av Projektkatalog Tillväxt för åren 2013-2022.
Stadsbyggnadskontoret tar årligen fram ett förslag till Projektkatalog som
redovisar de projekt som förväntas byggas ut under en tioårsperiod.

Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 27 januari, § 12 2014
att återremittera ärendet för komplettering.
Projektkatalogen har nu reviderats och återupptas därför för beredning.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta Projektkatalog Tillväxt för
åren 2013-2022.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att Trolleby/ Flackarps by/ Spårvägen/Tågvägen
ska utgå helt/ att minska omfattningen av utbyggnader i projekten
Kryddgården/ Nordanå och Inspirationsbyn i Kyrkheddinge samt att
godkänna Vallby under förutsättning att odlingar inte anläggs på
strandskyddad mark.

n

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet
beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

åc 5"^l-.
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.% SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts. ^ 34

Reservationer

Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande/ se
bilaga l.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-19
Projektkatalog Tillväxt 2013-2022

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ö å
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«&
g»Reservation Projektkatalog Tillväxt 2013-2022 «

<?Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande
yrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
att anta reviderad projektkatalog för 2013-2022 enligt i ärendet.

föreliggande förslag/ dock med undantag av följande projekt Trolleby,
Flackarps by, Spårvägen/Tågvägen/
att minska omfattningen av utbyggnader i projekten Kryddgården,.

Nordanå samt Inspirationsbyn i Kyrkheddinge.
Att godkänna Vallby under förutsättning att inte odlingar anläggs på.

strandskyddad mark.

Staffanstorp 2014-03-03
För Socialdemokraterna

^

/^ 'yr^

Pierre ^jöström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§35 Remiss LundaMa TsIll

2014-KS-52

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att avge yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25.

a*

Arendebeskrivning
Lunds kommun har översänt "Strategi för ett hållbart transportsystem i
Lunds kommun"/ LundaMaTs III/ för yttrande.

Strategin har tagit utgångspunkt i transportbehoven i ett expanderande
Lund med fokus på en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
uppsatta mål kring utsläpp av växthusgaser.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta att avge yttrande enligt
frjänsteskrivelse daterad 2014-02-25.

»

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25
Remissunderlag/ LundaMaTs III

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

å
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§36 Regional utvecklingsstrategi för Region Skåne
2014-KS-32

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att avge yttrande enligt tjänsteskhvelse daterad 2014-02-25

Arendebeskrivning

Region Skåne har översänt förslag till Skånes regionala
utvecklingsstrategi 2030. Staffanstorps kommun har beretts möjlighet att
yttra sig över förslaget.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta att avge yttrande enligt
tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25.

o

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25
Remissförslag Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4o



+

-a Kommunstyrelsens arbetsutskott 21(34)

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§37 Yttrande över Länsprogram för regional miljöövervakning i
Skåne

2014-KS-93

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att Staffanstorps kommun avstår från att lämna yttrande avseende
Länsprogram för regional miljöövervakning i Skåne *

.

Arendebeskrivning

Länsstyrelsen i Skåne har Översänt Länsprogram för regional
miljöövervakning i Skåne 2015-2020. Staffanstorps kommun har beretts
möjligheten att yttra sig över länsprogrammet.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta att Staffanstorps kommun avstår från
att lämna yttrande avseende Länsprogram för regional miljöövervakning
i Skåne.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivele daterad 2014-02-25
Länsprogram för regional miljöövervakning i Skåne

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

å
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.% SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§38 Remittering av medborgarförslag om centralt placerad
lokal

2013-KS-321

Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget om centralt placerad lokal till
kommundirektören för yttrande.

.

Arendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014,

26 att Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.

Förslagsställaren menar att en väl utformad lokal som har en kapacitet att
ta emot många personer är nödvändigt för att behålla ett rikt föreningsliv
i Staffanstorps kommun.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande av Pierre
Sjöström (S)/ att arbetsutskottet ska besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att remittera medborgarförslaget om centralt placerad lokal till
kommundirektören för yttrande.

c

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25
Medborgarförslag

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
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m h

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM; 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§39 Besvarande av medborgarförslag om hörselutrustning i
kommunfuljmäktigessammanträdeslokal
2013-KS-327

o

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att medborgarförslaget om hörselutrustning i kommunfullmäktiges
sammanträdeslokal med det i ärendet redovisade anses bifallet.

.

Arendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2013,
20 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande.

Förslagsställaren förslår att två högtalare i nedre delen av den lokal där
kommunfullmäktiges sammanträden avhålls och anlägga en hörselslinga
i den samma.

Service av hörselslingan har utförts och nya högtalare är beställda till
nedre delen av lokalen. Då dessa monteras kommer ljudkvaliteten att

l

testas och om ljudet inte är tillräckligt kommer ny anläggning omedelbart
att beställas.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande från Pierre
Sjöström att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarfÖrslaget om
hörselutrustning i kommunfullmäktiges sammanträdeslokal med det i
ärendet redovisade anses bifallet.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^^
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^ It

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts. S39

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-02-25/ av kommundirektören
Medborgarförslag, Kommunfullmäktiges beslut g 20, 2014

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m »

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§40 Remittering av medborgarförslag om att införa varannan
dag vegetarisk mat i alla verksamheter i Staffanstorps
kommun

2013-KS-335

Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget om att införa varannan dag vegetarisk
mat i alla verksamheter i Staffanstorps kommun till kommundirektören l

för yttrande.

Arendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014,

21 att överlämna medborgarfÖrslaget till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.

Förslagsställaren föreslår att varannan dag vegetarisk mat bör införas i
alla Staffanstorps kommuns verksamheter för att bl.a. minska
växthuseffekten.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande av Pierre
Sjöström (S) att arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget
om att införa varannan dag vegetarisk mat i alla verksamheter i
Staffanstorps kommun till kommundirektören för yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-02-25
Medborgarförslag

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

c'5
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m d

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§41 Remittering av medborgarförslag om att gamla stallet på
Sockerbruksgården byggs om till föreningslokal
2014-KS-53

Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget om att gamla stallet på
Sockerbruksgården byggs om till föreningslokal till kommundirektören
för yttrande.

Arendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014,
§ 37 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.

FÖrslagställaren föreslår att gamla stallet på Sockerbruksgården byggs om
till lokaler som kan användas av kommunens föreningar/ företag och

1

privatpersoner.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande av Pierre
Sjöström (S) att arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget
om att gamla stallet på Sockerbruksgården byggs om till föreningslokal
till kommundirektören för yttrande.

o

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-02-25
Medborgarförslag

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4
C5
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m M

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§42 Besvarande av motion om revidering av
kommunövergripande handlingsplan mot våld i nära
relationer

2013-KS-214

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet utgår.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

t^5
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§43 Besvarande av motion om ny arbetsordning i planärenden
2013-KS-267

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att motionen om ny arbetsordning i planärenden med det i ärendet
redovisade anses besvarad.

Arendebeskrivning
f *

Helene Öhman (FP) m.fl. har den 21 oktober 2013 lämnat in en motion om
ny arbetsordning i planärenden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 25
november 2013, g 162 att remittera motionen till kommundirektören för
yttrande.

Ett yttrande har framställts varför ärendet återupptas för beredning.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen om ny arbetsordning i planärenden med det i ärendet
redovisade anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-02-25
IVEotion

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 162, 2013

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4c
t
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§44 Remittering av motion 3 om fritidsgård i Hjärup
2013-KS-339

Arbetsutskottet beslutar

att remittera motion 3 om fritidsgård i Hjämp till kommundirektören för
yttrande.

»»

Arendebeskrivning

Rolf Lind (MP) har den 18 december 2013 lämnat in en motion 3 om
fritidsgård i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014,
28 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslut om

beredning.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
att remittera motion 3 om fritidsgård i Hjärup till kommundirektören för
yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-02-25
Motion

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^cs
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§45 Remittering av motion om byggande av tillagningskök vid
Mellanvångsskolan och Anneroskolan
2014-KS-50

Arbetsutskottet beslutar

att remittera motion om byggande av tillagningskök vid
Mellanvångsskolan och Anneroskolan till kommundirektören för
yttrande.

..

Arendebeskrivning

Cecilia Cavallin (MP) har den 30 januari 2014 lämnat in en motion om
byggande av tillagningskök vid Mellanvångsskolan och Anner o skolan.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014,
33 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslut om

beredning.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande av Pierre
Sjöström (S) att arbetsutskottet ska besluta att remittera motion om
byggande av tillagningskök vid Mellanvångsskolan och Anneroskolan till
kommundirektören för yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25
Motion

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

c ?
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§46 Besvarande av motion om bredare utfart från Lommavägen
till Gamla Lundavägen
2014-KS-49

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att motion om bredare utfart från Lommavagen till Gamla Lundavägen
överlämnas till tekniska nämnden för prövning och beslut/ samt
att motionen anses därmed besvarad.

fl

Arendebeskrivning

Rolf Lind (MP) har den 29 januari 2014 inlämnat in en motion om bredare
utfart från Lommavägen till Gamla Lundavägen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014,
g 32 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslut om
beredning.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande av Pierre
Sjöström (S) att arbetsutskottet ska besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att motion om bredare utfart
från Lommavägen till Gamla Lundavägen överlämnas till tekniska
nämnden för prövning och beslut/ samt
att motionen anses därmed besvarad.

o

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-26, Motion

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

å
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§47 Remittering av motion om att bygga rätt från början
2014-KS-56

Arbetsutskottet beslutar

att remittera motion om att bygga rätt från början till kommundirektören
för yttrande.

.

Arendebeskrivning

Laila Olsen (S) m.fl. har den 3 februari 2014 lämnat in en motion om att
bygga rätt från början.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014,
39 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslut om

beredning.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande av Pierre
Sjöström att arbetsutskottet ska besluta att remittera motion om att bygga
rätt från början till kommundirektören för yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-26
Motion

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4s
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§48 Ändring av bolagsordning för Business Port Staffanstorp
AB, förslag till
2014-KS-94

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt kommundirektören att utreda om skäl föreligger för
ändringar av bolagsordningen för Business Port Staffanstorp AB/ vilket
uppdrag, då tillsammans med eventuella förslag till ändrat innehåll, skall
redovisas senast vid arbetsutskottets ordinarie sammanträde den 20
oktober 2014.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att godkänna att 6 §/ första meningen/ bolagsordningen för Business Port
Staffanstorp AB istället ges följande lydelse "Styrelsen består av lägst sju
och högst tolv ledamöter".

»

»

Arendebeskrivning

Valberedningen i Business Port Staffanstorp AB har inför detta bolags
bolagsstämma den 4 mars 2014 framfört ett förslag av innehåll att 6 §
bolagets bolagsordning ska ändras på så sätt att antalet ledamöter i
styrelsen istället ska anges vara lägst nio och högst tolv ledamöter/ detta
då istället för som för närvarande/ dvs. lägst sju högst tio ledamöter.

/

Enligt 13 § bolagsordningen får denna inte ändras utan godkännande av
kommunfullmäktige i Staffans tor p s kommun.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta
dels att uppdra åt kommundirektören att utreda om skäl föreligger för
ändringar av bolagsordningen för Business Port Staffanstorp AB/ vilket
uppdrag/ då tillsammans med eventuella förslag till ändrat innehåll/ skall
redovisas senast vid arbetsutskottets ordinarie sammanträde den

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande
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m . .

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-03
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Forts. S 48

20 oktober 2014, dels att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna att 6 §/ första meningen/
bolagsordningen för Business Port Staffanstorp AB istället ges följande
lydelse "Styrelsen består av lägst sju och högst tolv ledamöter".

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse daterad 2014-02-25.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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