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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§49 Information från Analysgruppen om brotts- och 

skadeförebyggande arbete i statfanstorps kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kornrnrmstyrelsens 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 

(_J 4.P 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(32) 

DATUM: 2014-03-31 

§50 Information om uppföljning av mandatperiodbeställningen 

Ordförandens signatur 

C) 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet har den 27 augusti 2012, § 134, beslutat att tillsvidare 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, § 77. 

I ärendet lämnas information om gjord och planerad uppföljning av 

man da tperiodbeställningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

411 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§51 Information om arbetsmarknadsåtgärder i statfanstorps 

kommun m.m. 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C5 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(32) 

DATUM: 2014-03-31 

§52 Information om ny skola i Hjärup 
2014-KS-92 

Ordförandens signatur 

C5 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet beslutade den 3 mars 2014 § 31, att tillsvidare vid 
ordinarie sammanträden med arbetsutskottet ska information lämnas om 
pågående planering av en ny skola i Hjärup samt att barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott ska bjudas in att delta vid 
överläggningen. 

Arbetsutskottet informeras om pågående planering av en ny skola i 
Hjärup. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 8(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§53 Information om ny hemsida för Staffanstorps kommun 
2014-KS-48 

Arbetsutskottet beslutar 

att ärendet utgår. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

;fl 



STAFFANSTOR PS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§54 Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kommun 2014-01-

01 - 2014-02-28 
2014-KS-114 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2014-01-
01-2014-02-28 för Staffanstorps kommun samt att för kännedom anmäla 
ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 
perioden 2014-01-01-2014-02-28. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet redovisad 
ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2014-01-01-2014-02-28 för 
Staffanstorps kommun samt att för kännedom anmäla ärendet till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-14 
Ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01-2014-02-28 för 
Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§55 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01-01-

2014-02-28 
20 14-KS-115 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning avseende 
kommunstyrelsens verksamheter för perioden 2014-01-01-2014-02-28. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 
2014-01-01-2014-02-28. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk 
uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter för perioden 
2014-01-01 - 2014-02-28. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag · 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-17 
Ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01-2014-02-28 för 
kommunstyrelsen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§56 Ekonomisk uppföljning för produktionen 2014-01-01 -

2014-02-28 
2014-KS-116 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för produktionen för 
perioden 2014-01-01-2014-02-28. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för produktionen för perioden 
2014-01-01-2014-02-28. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk 
uppföljning för produktionen för perioden 2014-01-01-2014-02-28. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-26 
Ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01 - 2014-02-28 för 
produktionen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

cc; 41 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

12(32) 

DATUM: 2014-03-31 

§57 Arsredovisning 2013 för statfanstorps kommun 
2014-KS-81 

Ordförandens signatur 

y 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till kornmunrevisionen för dess granskning överlärrma i ärendet 
utarbetat föreslag till årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 
2013 för Staffanstorps kornmun samt, 

att till kommunfullmäktige överlämna förslag till 
årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2013 för statfanstorps 
kommun. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna överlämnad årsredovisning/sammanställd årsredovisning 
för år 2013 för Staffanstorps kommun samt att besluta om avsättning till 
resultatutjärruUngsreserven med 1,4 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser överlämnande av årsredovisning och godkännande av 
sammanställd årsredovisning för år 2013 för Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta dels att till kommunrevisionen för dess 
granskning överlämna i ärendet utarbetat föreslag till 
årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2013 för Staffanstorps 
kommun samt att till kommunfullmäktige överlämna förslag till 
årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2013 för Staffanstorps 
kommun, dels besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna överlämnad 
årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2013 för Staffanstorps 
kommun samt att besluta om avsättning till resultatutjämningsreserven 
med 1,4 miljoner kronor. 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

t?) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

Forts.§ 57 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-14 
Årsredovisning 2013 med tillhörande bilagor 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

14(32) 

DATUM: 2014-03-31 

§58 Information avseende teknisk beräkning av budget 2015 

Ordförandens signatur 

C) 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser information om teknisk beräkning av budget 2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-25 
Teknisk beräkning år 2015 för Staffanstorps kommun. 

Justerandes signatur 

l! l 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§59 Yttrande till förvaltningsrätten angående statfanstorps 

kommuns svar till förvaltningsrätten om laglighetsprövning 

av fullmäktige beslut § 124, 2013 
2014-KS-37 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att avge yttrande enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse daterad 
2014-03-20 till Förvaltningsrätten i Malmö. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 7 mars 2014 berett 
statfanstorps kommun tillfälle att yttra sig över skrivelse enligt aktbilaga 14 
i mål om överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 21 oktober 2013, 
§ 124 i Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att avge yttrande enligt kommunstyrelsens 
ordförandes skrivelse daterad 2014-03-20 till Förvaltningsrätten i Malmö. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att avge yttrande utarbetat av kommunstyrelsens 
andre vice ordförande, se bilaga l . 

Beslutsgång 
1 

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

Reservationer 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-26 
Yttrande utarbetat av kommunstyrelsens ordförande daterat 2014-03-20 
inklusive bilagor 
Begäran om yttrande från Förvaltningsrätten i Malmö 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C) 41 



Yttrande till förvaltningsrätten angående 
laglighetsprövning av fullmäktige 
beslut§ 124, 2013 

Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 7 mars 2014 berett Staffanstorps kom
mun tillfålle att avge yttrande över skrivelse enligt aktbilaga 14 i rubricerat mål om över
klagande av konm1unfullmäktiges i Staffanstorps kommun beslut den 21 oktober 2013, § 
124. 
Med anledning av det aktbilaga 14 innehåller skall redovisas under p A.-D. 

A. Angående nu åberopat om beredning av ärenden 

A v ärendet framgår att någon beredning inte har skett. Kommunfullmäktige valde därför 
att återremittera motionen för att kunna ta ställning i sakfrågan. 
Även om 5 kap 26-28 §§i kommunallagen intagna bestämmelser om beredningstvång av 
ärenden i kommunfullmäktige inte reser några krav på kvaliteten i beredningen, så förut
sätter kommunallagen att ett ärende ska beredas. Någon sådan beredning har ej skett av 
motionen. 

B. Skillnaden mellan ett medborgarförslag och en motion 
I kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och medborgarfårslag. 
Dessa bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det 
väcktes på fullmäktigesammanträdet (KL 5:33). Till skillnad från motioner väckta från 
fullmäktigeledamöter får fullmäktige sedan år 2007 överlåta besvarandet av medbor
garförslag till styrelsen eller annan nämnd (KL 5:25). 

Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarförslag gäller dock endast i ärenden som en
ligt kommunallagen inte är fårbehållna fullmäktige att besluta om, det vill säga ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (KL 3:9) eller andra ärenden som enligt 
andra rättsregler ska avgöras av fullmäktige. Motsvarande bestämmelse saknas helt får hand
läggning av motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige. 

C. Angående åberopat om att motionen avser en principiell fråga av jämställdhetska-
raktärnedan. 

Sakfrågan berör många fler kvinnor än män i vår kommun. Det är kvinnor som har de 
lägsta pensioner och avgiftsuttaget och den föreslagna åtgärden berör framförallt kvinnor i 
vår kommun. Jämställdhetsfrågor är av principiell karaktär och bör således avgöras i 
kommunfullmäktige. 

D. Angående åberopat om att beslutet avser en taxa m m 
Socialnämnden har den 11 december 2013, § 11 8, beslutat dels att avslå i den i målet ak
tuella motionen framfört förslag om kartläggning av vissa förhållanden, dels föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i den del som avser antagande av en till
lämpningstaxa får kostavgift i särskilt boende. Beslutet togs utan beredning. Vare sig hur 
många personer motionen berör eller några ekonomiska konsekvenser av förslaget fanns 



som underlag for Socialnänmdens ställningstagande. Trots att frågan är av principiell ka
raktär och att avgifter inom den kommunala verksamheten är en fråga som ska avgöras i 
kommunfullmäktige beslöt Socialnänmden att avslå motionens tredje att-sats. De två 
forsta att-satserna i motionen bereddes aldrig av Socialnänmden. 

I KL 3:9 anges att budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor (ex avgifter som 
medborgarna betalar fOr viss kommunal verksambet) ska beslutas i 
kommunfullmäktige. 

Det ankommer således på Kommunfullmäktige att bestämma om en taxa ska revide
ras/ändras. Staffanstorps kommuns beslut§ 124 innebär att beslutet har delegerats till 
nämnden om behovet av att göra en revideringländring av taxan. Avgörandet bar såle
des delegerats i en principiell fråga vilket strider mot Kommunallagens 3 kap 9 §. Be
redningen av motionen har ej heller skett. 

Med hänvisning till ovanstående bifaller Staffanstorps kommun överklagandet 

Staffanstorp 2014-03-31 
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Såhär hanteras oftast en motion i kommuner 
Motionen Kommunfullmllktlge Nlimnd Kommunstyrelsen 

11. Försl~g. ... 2 Information. l vissa kommuner 
.... 3 Beredning. 

.. 4 Förslag till beslut. 
En motion ... presentl!lils matlanen i fullmäkllg~. ... lämplig .. l<ommunstyrelsen 
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Den ~nv~nds mest ~v op· tionen. IJ positionen som vill för.l 5 Besluli!L lroamoten sorn Skrivit motionen 
upp sina fr~gor l debatten. pres~nt~rar sin Ide i ful~äi<Ugc. Den dc· 

balteras och kommunful~ktige bcsluw om 
motionen. 

så här hanteras många motioner i statfanstorp 
Motionen 

1 Förslag. En motion 
Inkommer. 

KommunfullmllktJp 

2 lnform>Uon. Motionen ptesenteras 
lful~!iktige. 

4 Beslut om hantering. Kommunlutlm~l<tige 
beslutar villten "'''""d som ska diskutera SJk· 

fr.igan och besluta lärend~t. • ..... t!-

6 Avrapportcring. En anmälan görs 
till kommunful~äktigc om att 51'1!11d~t 

är beslutat. 

Nlmnd 

S Beredning 
od1beslul 

Ntimnden berroer 
ärendet, diskuterar od1 
beslutar om motionen. 

,----------, 
Kommunstyrelsen 

3 Försbg om han· 
t ering. Kommun

styrelsen löresl.\r vilken 
nämnd som sl"1 diskutera 
SJkfrilgan och b!!Sluta om 
motionen. 

Motståndet växer mot 
majoritetens genväg 

l 

Staffanstorps kommun har skapat en gen
väg för motioner. Kommunfulbnäktige 
skickar n1ånga direkt till facknämnder för 
beslut. Odetnokratiskt, tycker oppositio
nen som efterlyser offentlig debatt i full
tnäktige före besluten. 
• Syds vcnsknn bc riitln· 
dc i onsdn$1Stldnlngen om 
Pierre Sjiistriims (S) krl· 
lis ka motion om Staffans
torps politiska klimat. Mo
tioncmn.~ bchnndllng är en 
snk som nllmns: 

"Motioner nvgllrs t slutnn 
sammanträden is tället mr 
kommunfullmiikllgc (som 
är ett offcntlit,<t Sllmmun
trliclc) rur ntt delvis undvi
ka 'onlldig' pnbllclll!t n v op
positionens fO r.;lng." 

-Fullmäktige är follm ddu. 
Polltlkcmn l n!lmmlemn fir 
vnldn n v pnrtlcnm, pllpcknr 
Pierre Sjöström. 

Molluncm u.s vil.g h ur de
batterats l fullmliktlt,'C Oern 

g i'u1gcr pi'L senare iir. Flera 
pnrtlcr är mlssuöjdn. 

Vid ftcnn..cttc snmn\antrli· 
det i mdndags gällde det 
Laila Olsens (S) motion om 
jämkning av taxorna mr 
ltostllvgift i särskilt boende. 

Hon 1ncnnr ntt tniinnds .. 
nv1:iftcn pil 2495 kronor 
slår hnrt, slir.ikilt mot äldre 
kvinnor med låg perL~ion. 

Motionen hru· v:uit och 
vilnl l kommunstyrelsen. 
Den modcrnlA majorite
te n ftlreslog fullmäktige ntt 
skicka den till socialnämn· 
den. 

Pierre Sjöström (S) reser
verade sig. Hnn tyckte ntt 
socinlnämntlen bnrn s kulle 
få yttr.1 sil;', inll! beslutA. 

När motionen kom till· 
baku tUI fullmiiktige i milu
tings gick den snm väntlit 
vldnre till nllmndcn. 

Lalla Olsen (S) kr'Jvde i tn· 
Iarswien förgäves ull mo· 
lianen skulle iltervämh1till 
fulhnllktigc. 

- Dclllr d lir som UIXcllncl
rinv;ar slm besluws och ex
tra budgeLmedel kan till · 
dclu.s. 

l..nlln Olsen är vice ord
förnncle l ~oclnln!lnmdcn , 
och försökte driva frllgnn 
där l vilnl>l. 

- Nil.mndcu sitter l en r'Jv
snx. Vl mil•te t11 det Inom 
budgeten e ller väntn i två 
år på cnrn medel. 

Hon får en sL•tn ehnns ntt 
tala ror s in sak i fulhniiktl· 
v;e, när tnotioncn återvän
der lriln socinlniimnden. 

-Men dii är det bnrn en 
nnmil.lnn, inget besluts
llrendc. Jng knn bcgä.rn or· 
del, men he:;lutct iir rcdru1 
fattaL 

Lailu Olsen ser sin mo
tion som en jiimstiilldhets
frltgn, son1 hör hcnunn 
l tullmiiktige, Inte i fnck
nUmml. 

Socialdemokmtema 1,-ick 
för nilgru i1r sedan m ed på 
all skicka vissa motioner 
till n:lmnder fllr be.• lut. 

- Det var niir s taffans
torpspartiet la e n mnssa 
motioner om häclmr, trafik · 
skyltlir och liknnudc. Vl vnr 
med pil mnjorl tctcns ror-

Pielll!Sjöström (5). 

slng ntt prövn ntt llllll lek
nis ka nllmnclcn beslutll om 
sådant, sliger Lnlln Olsen. 

- Men sen hur det vidl:ll!S 
till att gii.lla principiella frJ.. 
gor som ilr vikll~:n utt ttis
kull! rn i fulhniiktigc. 

Även Bjllrn Magnuss on 
(FP) hnr motionerat om 
motioner. 

- Bedllmnlngen av vatl 
som sku uvgllras i fultmiik· 
tlge sker godtyckligt, u tun 
objektiv nnnlys n v vnd som 
är principiellt vlktil:t. tyck· 
crhun. 

TEJIT: BJÖRN 
SJÖ 
~ ....... 
....-.~. 

t:a l morgon: Christian Sonesson 
bemöter kritiken. 

··a låst 
på den 
offentliga 
debatten .. 
11 Lagstiftarens id e lir 
att motfoner ska debat
teras och beslutas l full· 
mäktla:e. 

-Deth!lr!lratt l:lg-
ga lock på den politis
ka d iskussion en. säger 
statsvetaren Anden 
Sannersted t. statsveta· 
re vid Lunds universitet. 

Anders Sannersted t vet i ng· 
en annnn kommun som be
s! u Ull' om motioner sil som 
l Stnffnnstorp. 

- Det hiir är ovanligt. l en 
del perifera lirenden kan 
det vnm bra om en fnck
niimnd ttLr beslutet, men 
delnormnJa är det tas i full
milktl&e, sfi&er han. 

I Stnffnns torp filr pall· 
tiker fr ån mindre partler 
som inte s itter i nämnder 
aldrig chans att rilsta för 
s in motion. 

-H nr nuu1 barn ensUlka 
mnndnt i fullrniiktlge sC1 
blir mnn hllr blåst pli den 
offentliga debatten, säger 
Anders Sannerstedt. 

l kommunölllilgen sllir nlt 
kommunfullmäktige s kn 
fatta beslut om motioner. 
Men det stilr också att den 
" i vissa ärenden" kan över· 
låtn beslut till en nämnd. 
Helena Undc iir förbunds
jurist på SKL och forkln
rn.r ntt om någon motionc
mr u m ett cykelställ Ur det 
bättre om teknisku nilmn· 
den sorn har hnn<l om nml
rn cykelställ bcslutnr om 
motionen. 

Modellen som unvllnds 
i Slo.ffnnslorp där kom
munstyrelsen föresltlr vil
ken niimnd som ska prii
vn oclt besluta känner hon 
dock Inte igen. 

- Det 1r1ter viildi&t om
ständlil,'t. 

Och live n o m det inte llr j u
rldls kltvingnndc au beslu
ta om motinner i fullmiikti· 
ge s illir tillvägngångssllttct 
inte i iiqjc med dagens dis· 
kussion om all lör<l.iupa 
och öppnn upp mer i den 
kommunnia demokratin, 
n1 cnnr Anders Snnncr
s tedt. 

-De politiska partierna 
har ett demokratiskt an
svar. VIUjcr mun utt skicka 
bort nlln motioner pn det 
hUr viset tron fullmiikti~Cl; 
bord s d begränsas inblick
en i d et kommunala arbe
ll!t. 

TEKT: JESSICA 
ZIEGERER -....-. 
~---u 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§60 Utseende av trygghetsambassadör 2014 
2014-KS-1 40 

Arbetsutskottet beslutar 

16(32) 

DATUM: 2014-03-31 

att utse Zoltan Pusztai trygghetsambassadör för år 2014 i Staffanstorps 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser utseende av ny trygghetsambassadör 2014 i Staffanstorps 
kommun enligt de riktlinjer som fastställdes vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 3 december 2012, § 144. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att utse Zoltan Pusztai trygghetsambassadör för år 2014 i Staffanstorps 
kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Skrivelse med motivering till årets trygghetsambassadör 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C'S .1,/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§61 Bestämmelser för utdelande av minnesgåva och 

uppvaktning av anställda i statfanstorps kommun 
2014-KS-136 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta bestämmelserna för utdelande av minnesgåva och uppvaktning 
av anställda i Staffanstorps kommun enligt skrivelse daterad 2014-03-17. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser antagande av nya bestämmelser avseende utdelande av 
minnesgåva och uppvaktning av anställda i Staffanstorps kommun. 

Personalavdelningen har utarbetat ett förslag till bestämmelser avseende 
uppvaktning av anställda i samband med högtidsdagar och avgång vid 
tjänst m.m. i Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta bestämmelserna för 
utdelande av minnesgåva och uppvaktning av anställda i Staffanstorps 
kommun enligt skrivelse daterad 2014-03-17. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-25 
Bestämmelser för utdelande av minnesgåva och uppvaktning av anställda 
i Staffanstorps kommun, daterad 2014-03-17 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s /fl 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18{32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§62 Samråd för en dubbel 130 kV markkabel vid Flackarp i 

statfanstorps kommun 
2014-KS-131 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att inga synpunkter finns på förslaget att framlägga en dubbel130 kV 
kabel i mark på angiven plats. 

Ärendebeskrivning 

E.ON Elnät avser förlägga en dubbel130 kV kabel i mark mellan en 
planerad transformatorstation och en planerad omformarstation vid 
Flackarp i Staffanstorps kommun. 

statfanstorps kommun har beretts möjligheten att lämna synpunkter 
avseende E.ON Elnäts planer att framlägga en dubbel130 k V kabel i 
mark. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande från Pierre 
Sjöström (S) att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att inga synpunkter finns på förslaget att framlägga en dubbel130 
k V kabel i mark på angiven plats. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-20 
Samråd underlag 
Kartor 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4/ 



STAFFANSTOR PS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§63 Yttrande avseende ansökan om förlängd koncession 

avseende en 400 kV ledning mellan Kimstad, Sege och 

Arrie 
2014-KS-31 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att avge yttrande enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse daterad 
2014-03-26 till Näringsdepartementet 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har av regeringen beretts möjlighet att bemöta 
Svenska Kraftnäts, verksamhetsutövarens, svar 2014-02-07 på bland annat 
kommunens yttrande 2013-12-27 över verksamhetsutövarens ansökan. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att avge yttrande enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse daterad 
2014-03-26 till Näringsdepartementet 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-26 
Yttrande utarbetat av kommunstyrelsens ordförande daterat 2014-03-26 
Svenska Kraftnäts skrivelse 
Begäran om yttrande 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r5 1f 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§64 Yttrande över detaljplan för Stora Råby 32:13 m.fl i Lund, 

Lunds kommun 
2014-KS-1 02 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till Lunds kornmun avge följande yttrande: 
statfanstorps kornmun har följande synpunkter på planförslaget. 
Dagvatten 
I samrådshandlingen redogörs för Lunds kornmuns dagvattenstrategi, 
här finns riktlinjer för fördröjning och rening av dagvatten från 
industrimark (kvartersmark) och från gatumark. Inom det nu aktuella 
området kornmer detta att ske genom fördröjning och rening på 
parkmar k. A v redogörelse över vilka vattenförekomster som påverkas av 
dagvattenutsläpp framgår statusklassningar, brister och målår. För att 
ytterligare öka tydligheten bör redovisningen bli mer detaljerad och för 
alla de aktuella vattenförekomsterna (både den primära 
vattenförekomsten samt alla nedströms liggande) även redovisas namn 
och nummer som hur dessa kan påverkas. Därutöver bör redovisningen 
konkretiseras med en redovisning av vilka faktiska föroreningar som 
förväntas i dagvatten och som kan påverka vattenförekomsterna status m 
m samt hur omfattande rening som förväntas ske i 
dagvattenanläggningen. 
Områdets struktur 
Planen har en indelning av industrimark som kopplas till behovet av 
skyddsavstånd som är mycket bra. Dispositionen av byggnadshöjder tar 
god hänsyn till den visuella påverkan den nya bebyggelsen kan ha på 
Höje å:s dalgång och landskapet söder därom. Denna hänsyn förstärks av 
det park/grönområde som planeras i södra delen av planområdet 
Trafik 
Det är positivt med en struktur för gäng- och cykelväg som knyts till 
befintligt cykelvägnät och ger en koppling av området både till Lund och 
Staffanstorp. Det är också positivt att hänsyn tagits som möjliggör en 
eventuellt framtida spårväg mot Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Lunds kornmun har för yttrande översänt detaljplan för Stora Råby 32:13 
m .fl . i Lund. Området är beläget strax norr om kommungränsen till 
Staffanstorp och gränsar i väster till väg E22. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

CS' 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

cS 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 (32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

Forts.§ 64 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att till Lunds kommun avge följande 
yttrande: 
Staffanstorps kommun har följande synpunkter på planförslaget 
Dagvatten 
I samrådshandlingen redogörs för Lunds kommuns dagvattenstrategi, 
här finns riktlinjer för fördröjning och rening av dagvatten från 
industrimark (kvartersmark) och från gatumark. Inom det nu aktuella 
området kornmer detta att ske genom fördröjning och rening på 
parkmar k. A v redogörelse över vilka vattenförekomster som påverkas av 
dagvattenutsläpp framgår statusklassningar, brister och målår. För att 
ytterligare öka tydligheten bör redovisningen bli mer detaljerad och för 
alla de aktuella vattenförekomstema (både den primära 
vattenförekomsten samt alla nedströms liggande) även redovisas namn 
och nummer som hur dessa kan påverkas. Därutöver bör redovisningen 
konkretiseras med en redovisning av vilka faktiska föroreningar som 
förväntas i dagvatten och som kan påverka vattenförekomsterna status m 
m samt hur omfattande rening som förväntas ske i 
dagvattenanläggningen. 
Områdets struktur 
Planen har en indelning av industrimark som kopplas till behovet av 
skyddsavstånd som är mycket bra. Dispositionen av byggnadshöjder tar 
god hänsyn till den visuella påverkan den nya bebyggelsen kan ha på 
Höje å:s dalgång och landskapet söder därom. Denna hänsyn förstärks av 
det park/grönområde som planeras i södra delen av planområdet 
Trafik 
Det är positivt med en struktur för gång- och cykelväg som knyts till 
befintligt cykelvägnät och ger en koppling av området både till Lund och 
Staffanstorp. Det är också positivt att hänsyn tagits som möjliggör en 
eventuellt framtida spårväg mot Staffanstorp. 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

C5 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 22(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

Forts.§ 64 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-20 

Remiss 
Planbeskrivning 
Karta 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§65 Besvarande av motion om kompensation till skolorna för 

utökad undervisningstid i matematik ht 2013 
2013-KS-255 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att med i tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-13, redovisade förhållanden anse 
motionen besvarad såvitt gäller att kompensation ska utges till berörda 
skolor för utökad undervisningstid i matematik i årskurs ett till tre 
höstterminen 2013. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har den 18 oktober 2013lämnat in en motion om 
kompensation till skolorna för utökad undervisningstid i matematik 
höstterminen 2013. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 25 
november 2013 § 161, att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
med i tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-13, redovisade förhållanden anse 
motionen besvarad såvitt gäller att kompensation ska utges till berörda 
skolor för utökad undervisningstid i matematik i årskurs ett till tre 
höstterminen 2013. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med i 
tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-13, redovisade förhållanden anse dels 
motionen vara bifallen i sin första att-sats såvitt gäller att kompensation ska 
utges till berörda skolor för utökad undervisningstid i matematik i årskurs 
ett till tre höstterminen 2013, dels anse motionens andra att-sats vara 
besvarad. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c· s /j/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 65 

Beslutsgång 

24(32) 

DATUM: 2014-03-31 

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

Reservationer 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-21 

Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 11, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-13 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation kompensation till 
skolorna för utökad undervisningstid 

Vi reserverar oss mot majoritetens beslut som anser att motionen är be

svarad. Tack vare vår motion (och inte11)ellation) uppmärksammades att 

skolorna inte hade fått ta del av det generella statsbidraget (26 kr/invånare) som var 

riktat för skolornas utökad undervisningstid i årskurs 1-3. 

Under december månad fick de berörda skolorna del av medlen utifrån antal elever. 

Således har Staffanstorps kommun vidtagit en åtgärd för att kompensera skolorna 

men först efter att Socialdemokraterna hade väckt en intetpellation som sedan följ

des efter av en motion. 

Vi ser givetvis positivt att majoriteten har kompenserat våra skolor i enlighet med 

vårt förslag. 

Att bifalla första att-satsen hindras dock av majoritetens prestige vilket vi givetvis 

heldagar. 

Det krävs mod att bifalla en motion slu1ven av oppositionen. Det tycks salmas i vår 

kommun. 

För Socialdemokraterna 

Staffanstorp 2014-03-31 

Pierre jöström (S) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§66 Besvarande av motion om revidering av den 

kommunövergripande handlingsplanen mot våld i nära 

relationer 
2013-KS-214 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med socialnärrmdens yttrande, daterat 2014-01-08, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har den 13 september 2014lämnat in en motion om 
revidering av den kommunövergripande handlingsplanen mot våld i 
nära relationer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 oktober § 138 att 
remittera motionen till socialnärrmden för yttrande. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att med socialnämndens yttrande, daterat 2014-01-08, avslå motionen. 

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

Beslutsgång 

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

Reservationer 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s .1!) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

() 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 66 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-21 

Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 11 2014 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-21 
Motion 

26(32) 

DATUM: 2014-03-31 

Justerandes signatur 

i? l 
Utdragsbestyrkande 



Reservation Kommunövergripande 
handlingsplan mot våld i nära 
relationer 

Kommunstyrelsens ordförande har två gånger (2006 och 2007) stoppat ärendet när 
socialnämnden har velat skicka den Kommunövergripande handlingsplanen for 
Våld i nära relationer till fullmäktige för antagande. 
Det är fortfarande vår uppfattning att det är fullmäktige som ska anta ett kom
munövergripande dokument. Våld i nära relationer är en fråga som rör alla nämn
der, inte bara socialnämnden. 
Som en konsekvens av detta så anser vi också att en strategi och åtgärdsplan ska 
vara kommunövergripande och inbegripa alla nämnder. 
I en trygg och säker kommun är det viktigt att organisera arbetet mot våld i nära 
relationer så att det går att följa upp på ett övergripande plan. 

Det förebyggande arbetet berör framförallt andra nämnder än socialnämnden. 
Som det nu är så kan man inte se helheten. Som exempel kan nämnas att kommun
styrelsen hanterar bidragen till Brottsofferjouren numera. Detta låg tidigare på soci
alnämnden. Detta har fått den konsekvensen att bidragen till Brottsofferjouren i 
Lund har ökat rejält medan bidragen till kvinnojouren i Lund som hanteras av soci
alnämnden har minskat. K vinnor som är i en utsatt situation och kanske måste bo 
på ett skyddat boende tar sig inte till Brottsofferjouren för att få hjälp utan det är 
K vinnajouren som f'ar hjälpa kvinnorna istället. 

För Socialdemokraterna 

Staffanstorp 2014-03-31 

f!!:.e/::!: 
l 

/tJ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 27(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§67 Besvarande av motion 2 om fritidsgård i Hjärup 
2012-KS-79 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Rolf Lind (MP) har den 17 december 2012lämnat in en motion2om 
fritidsgård i Hjärup. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 januari 2013 § 11 att 
för 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 
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-21 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 41 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

28(32) 

DATUM: 2014-03-31 

§68 Besvarande av motion 3 om fritidsgård i Hjärup 
2013-KS-339 

Ordförandens signatur 

C$ 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att då utredning av framtida utformning och placering av fritidsgård i 
Hjärup ingår i uppdraget att utreda ny skola i Hjärup, anse motionen 
besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Rolf Lind (MP) har den 18 december 2013lärnnat in en motion3om 
fritidsgård i Hjärup. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2014 § 44 att 
remittera motionen till kornmundirektören för yttrande. 

Ett yttrande har framställts varför ärendet återupptas för beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande från Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta att föreslå kornmunstyrelsen 
besluta föreslå kornmunfullmäktige besluta att då utredning av framtida 
utformning och placering av fritidsgård i Hjärup ingår i uppdraget att 
utreda ny skola i Hjärup, anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-21 
Motion 

Justerandes signatur 

!/! 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 29(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§69 Besvarande av motion om att bygga rätt från början 
2014-KS-56 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2014, § 47 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 
avslå motionen. 

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

Beslutsgång 

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

Reservationer 

Pierre Sjöström reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-24 
Boverkets byggregler, BBR och BFS 2011:6 med ändring tom BFS 2013:14 
BBR 20, Motion 

Ordförandens signatur 

L s Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 30(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§70 Besvarande av medborgarförslag om fiberbredband i 

Hjärup 
2012-KS-36 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

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

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2012 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

Förslagsställaren vill att kommunen ska stå för nergrävningen av kabeln 
och att de som vill ansluta sin fastighet bekostar anslutningen. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-25 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 177 2012 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande / s (_ 1J 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 31(32} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§71 Remittering av medborgarförslag om grusplanen vid Lottas 

väg i Hjärup 
2014-KS-30 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera medborgarförslaget om grusplanen vid Lottas väg i Hjärup 
till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

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

Förslagsställaren anser att grusplanen vid Lottas väg i Hjärup bör rustas 
upp till en så kallad multiplan. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att remittera medborgarförslaget om grusplanen vid Lottas väg i Hjärup 
till kommundirektören för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-24 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 27 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande /s (__ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 32(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-31 

§72 Besvarande av medborgarförslag om att gamla stallet på 

Sockerbruksgården byggs om till föreningslokal 
2014-KS-53 

Arbetsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet till komrnundirektören. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2014 § 41 att 
remittera medborgarförslaget till kommundirektören för yttrande. 

Förslagsställaren vill att gamla stallet vid Sockerbruksgården byggs om 
tilllokaler som kan användas av kornmunens föreningar, företag och 
privatpersoner. 

Ett yttrande har framställts varför ärendet återupptas för beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
återremittera ärendet till kornrnundirektören. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kornmunstyrelsen besluta att bifalla medborgarförslaget 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och firu1er att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-24 

Medborgarförslag 
Kornmunfullmäktiges beslut§ 37 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande c s 


