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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Samman trädesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2014-09-01 
Klockan 09.30-11.45 
Rådhuset, sammanträdesrum Esarp 
§ 118- § 141 

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

Ingalill Hellberg 
Henrik Lethin 
Michael Andersson § 118 
Carina Roth § 118 
Paul Abrahamsson § 118 
Patrik Runesson § 118 
Maria E. Stellinger § 124 

Pierre Sjöström (S) 

Bo Gertsson §§ 118-119 
Cecilia Jansson§ 120-124 
Nino Vidovic (M) § 120 
Richard S. Ekström (S) § 120 
Mattias Hedenrud § 125 
Pontus Borgstrand § 131 
Vesna Casitovski 

Torsdagen den 4 september 2014, klockan 10.00 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Bes l u tsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-01 
Klockan 09.30-11.45 
Rådhuset, sammanträdesrum Esarp 
§ 118- § 141 

2014-09-04 
2014-09-26 
Rådhuset 

Daniella lvkovic/Bianca Mogren 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(fJ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 3(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

l n nehållsförteckn in g 

§118 Information från Analysgruppen om brotts- och skadeförebyggande 
arbete i Staffanstorps kommun ........ ................ ............................ ................. ... .. . 4 

§119 Information om uppföljning av mandatperiodbeställningen .... ... ............... .. 5 
§120 Information om ny skola i Hjärup .. .. ....... ........... .......... .......... ..... ......... ......... ... .. 6 
§121 Information om ny hemsida för Staffanstorps kommun ................................ 7 
§122 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01-01 -- 2014-05-31 ..... 8 
§123 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun 2014-01-01 -- 2014-05-

31 ............. ....... .... ..... ..... .. ...... ... ............... ..... ......... ..... .... ..... ... ....... ........... .. .............. 9 
§124 Ekonomisk uppföljning för produktionen 2014-01-01 -- 2014-05-31 ......... .. 10 
§125 Centrumutveckling i Staffanstorps kommun ............... ........... ... ....... ... .......... 11 
§126 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun ...... ................... .... .......... ........... 13 
§127 Gemensam gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 

för Staffanstorps kommun ............... ...... ............................................... ....... ...... 15 
§128 Ansökan om stöd till s torkprojektet .. .. ................................ .... ...... .... .. .. ........ .. 17 
§129 Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2015 ........ . 18 
§130 Yttrande över järnvägsutredningen Simrishamnsbanan, delen Malmö-

Tomelilla .... .... ......... ............................... ............................ ................................... 19 
§131 Exploateringsavtal Hjärup 8:15 och 8:16, Åkerslundshusen ........................ 20 
§132 Besvarande av medborgarförslag om fotbollsmål i Hagalidparken .... ....... 21 
§133 Besvarande av medborgarförslag om centralt placerad lokal ... ................. . 22 
§134 Besvarande av medborgarförslag om att gamla stallet på 

Sockerbruksgården byggs om till föreningslokal .......................................... 24 
§135 Besvarande av motion om central rättning av nationella prov ............ .. .. .. . 25 
§136 Uppdrag med anledning av motion om systematisk kontroll av 

övergripande styrdokument ..... .. ..... .......... ............................................ ........ ... 27 
§137 Remittering av motion om så kallade "Vita Jobb" vid offentlig 

upphandling .... .... .... ....... ... ...... .......... ............ .................. .... .. ... ........ ................. .. 29 
§138 Besvarande av motion om hyresrätter på f.d. koloniområdet vid 

Annerov ä gen l Skånevägen ............. ................. ........................................... ..... 30 
§139 Remittering av motion om barnomsorg på obekväma arbetstider ...... ....... 32 
§140 Remittering av motion låt 90-åringar bestämma själv över sin vardag ...... 33 
§141 Remittering av motion om lokaltproducerade livsmedel till vård, skola 

och omsorg ...... .. ....... .. ...... ... ... ............... ..... ...... ... ... ....... .... ........................... .. ... ... 34 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 4(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

§118 Information från Analysgruppen om brotts- och 

skadeförebyggande arbete i Slaffanstorps kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

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 Jå randes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyre lsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(34) 

DATUM: 2014 -09-01 

§119 Information om uppföljning av mandatperiodbeställningen 

Ordförandens signatur 

(5 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetstutskottet 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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(34) 

DATUM: 2014-09-01 

§120 Information om ny skola i Hjärup 

Ordförandens signatur 

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 för att delta vid 
över läggningen. 

J~randes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(34) 

DATUM: 2014-09-01 

§121 Information om ny hemsida för statfanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

r s 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunikatören johanna Liwenborg informerar om det pågående 
arbetet med inrättande av ny hemsida för Staffanstorps kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

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

2014-05-31 
2014-KS-275 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01 -
2014-05-31 avseende kommunstyrelsens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören Ingalill Hellberg förelägger en ekonomisk 
uppföljning för perioden 2014-01-01- 2014-05-31. Uppföljningen uppvisar 
att verksamheterna enligt prognosen visar ett budgetutfall i balans. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk 
uppföljning för perioden 2014-01-01- 2014-05-31 avseende 
kommunstyrelsens verksamheter. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 
Månadsuppföljning för kommunstyrelsen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

al 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

§123 Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kommun 2014-01 -

01 -- 2014-05-31 
2014-KS-274 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2014-01-
01-2014-05-31 för Staffanstorps kommun samt att för kännedom anmäla 
ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Cecilia Jansson förelägger en ekonomisk uppföljning för 
Staffanstorps kommun för perioden 2014-01-01 -2014-05-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk 
uppföljning för tidsperioden 2014-01-01-2014-05-31 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 2014-06-19 
Månadsuppföljning för Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur ~randes signatur Utdragsbestyrkande 

cS 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 0(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

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

2014-05-31 
2014-KS-276 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2014-01-
01 - 2014-05-31 för produktionen. 

Ärendebeskrivning 

Chefen för Humanistisk service Maria Ernblad Stellinger före lägger en 
ekonomisk uppföljning för produktionen för perioden 2014-01-01-2014-
05-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk 
uppföljning för tidsperioden 2014-01-01- 2014-05-31 för produktionen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-27 
Månadsuppföljning för produktionen 

Ordförandens signatur J~randes signatur Utdragsbestyrkande 

(~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§125 Centrumutveckling i s tatfanstorps kommun 
2014-KS-358 

Arbetsutskottet beslutar 

11 (34) 

DATUM: 2014-09-01 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag för projektets 
genomförande, då med kostnadskalkyler, att föreläggas 
kommunstyrelsen under hösten 2014. 

Ärendebeskrivning 

Biblioteksverksamheten i Staffanstorp har under flera år strävat efter att 
öka sin tillgänglighet och fullt ut möta de utmaningar som minskande 
läsning (särskilt bland unga), ökad digitalisering med mera innebär. Det 
är känt att satsningar på bibliotek stimulerar både besök och utlåning 
vilket ligger helt i linje med den önskade utvecklingen i kommunen. 

Under flera år har dessutom önskemål om en större och bättre 
samlingssal framförts till kommunen. De möjligheter som funnits har inte 
ansetts vara tillräckliga, vare sig i omfattning eller i kvalitet. Vidare har 
mötesplatser för de äldre ungdomarna diskuterats frekvent i kommunen 
och även om flera satsningar gjorts under de senaste åren har inte behovet 
av en lämplig mötesplats tillgodosetts. Samtidigt har det funni ts 
önskemål om att vitalisera torget ytterligare då detta inte uppfattats som 
den mötesplats som ett torg förväntas vara. Ett steg i denna riktning var 
den byggnad som uppfördes under 2014 och som idag används för 
grönsakshandeL 

Arbetet med att hantera ovanstående frågeställningar inleddes under 
hösten 2013 och hade målsättningen att på ett effektivt och rationellt sätt 
och i så stor utstäckning som möjlighet tillmötesgå behoven och 
önskemålen. Det som presenteras nedan bedöms vara en reell möjlighet 
att skapa ett bibliotek med modern verksamhet och ha ett öppet Rådhus 
som tillhör medborgarna. Det syftar även till att få ett levande torg som 
utgör en verklig mötesplats för kommuninvånarna. Samtidigt skapas ett 
flexibelt och modernt kulturhus som blir den naturliga mötesplatsen för 
unga och som skapar helt nya möjligheter för kornmunens föreningsliv. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(fl 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

Forts. § 125 
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag för projektets 
genmnförande, då rned kostnadskalkyler, att föreläggas 
kommunstyrelsen under hösten 2014. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 
Kulturlyft Staffanstorp, bilder 

Justerandes signatur 

a 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

13(34) 

DATUM: 2014-09-01 

§126 Arkivreglemente för statfanstorps kommun 
2014-KS 8 124 

Ordförandens signatur 

(( 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till arkivreglemente för Staffanstorps kommun, 2014-08-
25. Samtidigt som detta arkivreglemente antas, upphör stycket om arkiv i 
Koncernpolicyn, kapitel 7.1 att gälla. 

Ärendebeskrivning 

Enligt arkivlagen är det kommunfullmäktige som får meddela föreskrifter 
om arkivvården i kommunen. I dagsläget regleras arkivvården i 
Staffanstorps kommun av arkivlagen (SFS 1990:782) och 
arkivförordningen (SFS 1991:446) samt det avsnitt i koncernpolicyn som 
berör arkiv. 

Det viktigaste instrumentet för kommunens arkivvård är 
arkivreglementet, som utfärdas med stöd av 16 §i arkivlagen. Genom 
föreslagna arkivreglemente blir kommunens arkivverksamhet tydligare 
vad gäller arkivmyndighetens och övriga myndigheters ansvar och 
skyldigheter för sina arkiv. 
Vi går mot en allt mer digital värld och i den ställs det extra höga krav på 
myndigheternas informationsförvaltning. Tydligare riktlinjer kring bland 
annat dokumenthantering gör att kommunen får en effektivare 
informationshantering, både internt och gentemot sina medborgare. 

I förslaget till arkivreglemente finns även riktlinjer kring 
arkivbeständighet och arkivförvaring, för att på så vis se till att 
kommunens informationshantering sker på ett säkert sätt, och att vi 
därmed säkerställer informationsförsörjningen för kommande 
generationer. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
anta förslag till arkivreglemente för Staffanstorps kommun, 2014-08-25. 
Samtidigt som detta arkivreglemente antas, upphör stycket om arkiv i 
Koncernpolicyn, kapitel 7.1 att gälla. 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

Forts.§ 126 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till bes l u t och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet n1ed detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25 

Förslag till arkivreglemente för Staffanstorps kommun, 2014-08-25 

Koncernpolicyn, kapitel 7.1 sida l och 5 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DAT UM: 2014-09-01 

§127 Gemensam gallringsplan för handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse för statfanstorps kommun 
2014-KS-346 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta förslag till Gemensam gallringsplan för handlingar av tillfällig 
eller ringa betydelse, 2014-08-18 för Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

I kommunens alla verksamheter förekommer handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse. Det är information av kortvarig relevans och rutinmässig 
karaktär som kan gallras (förs töras) under föru tsättning att gallringen inte 
medför att allmänhetens rätt till insyn åsidosätts och att handlingarna 
bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. Det kan 
också vara handlingar som in te längre har betydelse efter det att 
informationen förts över till ett nytt filformat eller skrivits ut på papper. 

Varje nämnd och bolag fattar i regel beslut om vilka handlingar som 
bevaras respektive gallras i verksamhetens dokumenthanteringsplan. 
I de fall det handlar om information som förekommer i kommunens 
samtliga verksamheter är det lämpligt att kommunstyrelsen i egenskap av 
arkivmyndighet fattar ett kommunövergripande beslut för att på så vis 
uppnå en enhetlighet inom kommunen. Kommunstyrelsen har som 
arkivmyndighet rätt att fatta övergripande beslut om bevarande och/eller 
gallring av handlingar i mynd igheternas arkiv, enligt Koncernpolicyn. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föres lå kommunstyrelsen besluta att anta förslag till Gemensam 
gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, 2014-08-18 
för Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur J~erandes signatur Utdragsbestyrkande 

C5 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

(S 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

Forts.§ 127 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-18 
Gemensam gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, 
2014-08-18 

Ji randes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17(34) 

DATUM: 2014-09-01 

§128 Ansökan om stöd till storkprojektet 
2014-KS-309 

Ordförandens signatur 

c s 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att avstå från att lämna bidrag till s torkprojektet i Skåne. 

Ärendebeskrivning 

storkprojektet i Skåne har till Staffanstorps kommun lämnat in en 
ansökan om ekonomiskt stöd till dess verksamhet för år 2015 med 30 000 
kr. Projektet är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Skåne, som 
även är huvudman, och Skånes Ornitologiska Förening som syftar till att 
återetablera en frilevande population storkar i Skåne. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att avstå från att lämna bidrag till 
s torkprojektet i Skåne. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ansökan från s torkprojektet 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 

Justerandes signatur 

a 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

§129 Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes 

Arkivförbund 2015 
2014-KS-334 

Arbetsutskottet beslutar 

att avstå från att lämna ekonomiskt stöd till Skånes Arkivförbund. 

Ärendebeskrivning 

Skånes Arkivförbund har till Staffanstorps kommun lämnat in en ansökan 
om ekonomiskt stöd till dess verksamheter för år 2015 med 10 000 kr. 
Samtliga tidigare ansökningar om ekonomiskt stöd till Skånes 
Arkivförbund har lämnats utan bifall. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att avstå från att lämna ekonomiskt stöd till Skånes Arkivförbund. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ansökan från Skånes Arkivförbund 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C) 1?1 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

19(34) 

DATUM: 2014-09-01 

§130 Yttrande över järnvägsutredningen Simrishamnsbanan, 

delen Maimö-Tornelilla 

Ordförandens sig natur 

{S' 

2013-KS-51 

Arbetsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har översänt "Järnvägsplan inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning" för Simrishamnsbanan, delen Malmö 
Tornelilla till Staffanstorps kommun för yttrande. 

Järnvägsplanen utgör en del av planläggningsprocessen för 
Simrishamnsbanan. Utredningen syftar till att beskriva, analysera och 
utvärdera alternativa lokaliseringar av järnvägen och utgör tillsammans 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning underlag för val av 
lokaliseringsalternativ för Simrishamnsbanan delen Malmö - Tomelilla. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 yttrat sig 
över utredningen. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 

Järnvägsplan inklusive miljökonsekvensutredning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(iJ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

§131 Exploateringsavtal Hjärup 8:15 och 8:16, Åkerslundshusen 
2014-KS-272 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna föreliggande Exploateringsavtal beträffande 
Åkerslundshusen, omfattande fastigheterna Hjärup 8:15 och 8:15 m.fl. 

Ärendebeskrivning 

Exploateringsavtalet reglerar bestämmelser om genomförande av 
detaljplanen för Åkerlundshusen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att föreslå kommunstyrelsen beslu ta att godkänna före liggande 
Exploateringsavtal beträffande Åkerslundshusen, omfattande 
fastigheterna Hjärup 8:15 och 8:15 m.fl. 

Beslutsgång 

Ordföranden kons taterar att det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Ex p lo a teringsa v tal 

Ordförandens signatur • Justerandes signatur 

rO 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 21(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

§132 Besvarande av medborgarförslag om fotbollsmål i 

Hagalidparken 
2014-KS-151 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att bifalla medborgarförslaget med hänvisning till det som redovisats i 
ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om fotbollsmål i Hagalidparken har inlämnats till 
Staffanstorps kommun den 28 mars 2014. Förslagsställaren vill att 
fotbollsmål placeras i Hagalidparken samt att underhållet av 
parken/gräsmattan förbättras. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2014 § 
88, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

Fotbollsmål av en mindre sort, s.k. fem-mannamål, är beställda till 
Hagalidparken och kommer att monteras där under sep tember månad. I 
samband med detta kommer även park- och gräsytor att ses över. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande från Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att bifalla medborgarförslaget med hänvisning till det som 
redovisats i ärendet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-27 
Medborgarförslag 
Kommunfu llmäktiges beslut § 88, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

m 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 22(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

§133 Besvarande av medborgarförslag om centralt placerad 

lokal 
2013-KS-321 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anse medborgarförslaget bifallet med hänvisning till det som 
redovisats i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om centralt placerad lokal har inlämnats till 
s taHanstorps kommun den 4 december 2013. Förslagsställaren vill att en 
samlingslokal som kan användas för olika behov såsom 
teaterföreställningar m.m. tillskapas. Lokalen föreslås ligga centralt i 
StaHanstorp. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014 
§ 26, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och bes l u t. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har under rubriken "Centrumutveckling 
i s taHanstorps kommun" gett ett utvecklingsuppdrag som även 
innehåller en samlingslokal, då med plats för bl.a. teaterföreställningar 
och som är belägen i cen trala StaHanstorp. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande från Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta föreslå kornmunstyrelsen 
besluta att anse medborgarförslaget bifallet med hänvisning till det som 
redovisats i ärendet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 
Medborgarförslag 
Arbetsutskottets beslut § 38, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r s- ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 133 
Kommunfullmäktiges beslut§ 26, 2014 

Justerandes signatur 

$ 

23(34) 

DATUM: 2014-09-01 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 24(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-09-01 

§134 Besvarande av medborgarförslag om att gamla stallet på 

Sockerbruksgården byggs om till föreningslokal 
2014-KS-53 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det som 
redovisats i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om att gamla stallet på Sockerbruksgården byggs 
om till föreningslokal har inlämnats till Staffanstorps kommun den 3 
februari 2014. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 
februari 2014 § 37 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har under rubriken" Centrumutveckling 
i Staffanstorps kommun" gett ett utvecklingsuppdrag som även 
innehåller en samlingslokal och möjligheter tilllokaler för 
föreningsaktiviteter. Ombyggnad av befintliga lokaler ska ske under 2015 
för att möjliggöra detta. Vad avser Sockerbruksområdet "Sockerstaden" 
kommer ställningstaganden i detalj avseende de olika byggnadernas 
användning att ske i samband med att exploatering av området påbörjas. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande från Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det som 
redovisats i ärendet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 37, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(5 (/) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

25(34) 

DATUM: 2014-09-01 

§135 Besvarande av motion om central rättning av nationella 

prov 

Ordförandens signatur 

c s 

2013-KS-152 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i barn- och 
utbildningsnämndens yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2014-03-13. 

Ärendebeskrivning 

I motion väckt av Helene Öhman (FP) m.fl. anför motionärerna att de 
nationella proven innebär en stor administrativ börda för lärarna och att 
det ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv bör inrättas en central 
rättningsenhet i kommunen. Motionärerna framför även att denna 
möjlighet bör erbjudas de fristående skolorna i kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 oktober 2013 § 
102 att remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden delar bedömningen att rättningen av de 
nationella proven är en viktig fråga och att det finns behov av fortsatt 
utveckling för att säkerställa en likvärdig och respektfull bedömning. Mot 
bakgrund av det samarbete som finns i kommunen görs bedömningen att 
det inte finns behov av att inrätta en central rättningsenhet Därtill görs 
bedömningen att värdet av central rättning inte motsvarar de kostnader 
det skulle innebära. Däremot finns anledning att även fortsättningsvis 
arbeta med frågan och att finna former och medel för att stärka de 
organisatoriska förutsättningarna för medbedömning och samrättning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i barn- och 
utbildningsnämndens yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2014-03-13. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

a1 
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Ordförandens signatur 

C> 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 26(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

Forts.§ 135 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 2014-03-13 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 48, 2014 
Kommunstyrelsens beslut§ 102, 2013 

J{fierandes signatur Ut d r ag s bestyrkan d e 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 27(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

§1 36 Uppdrag med anledning av motion om systematisk kontroll 

av övergripande styrdokument 
2014-KS-99 

Arbetsutskottet beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att företa en genomgång av samtliga 
kommunens övergripande styrdokument, då dels med den inriktning 
som motionären påvisar och dels med inriktningen att föreslå övriga 
revideringar som kan vara påkallade utifrån ändrad lagstiftning och 
beslut fattade under den gånga mandatperioden. Förslag till ändringar 
ska föreläggas kommunstyrelsens arbetsutskott vid dess första 
sammanträde 2015. 

Ärendebeskrivning 

I motion väckt av Björn Magnusson (FP) föreslår motionären att en 
systematisk kontroll görs av samtliga kommunens övergripande 
styrdokument för att tillse att dessa harmoniserar med det som faktiskt 
utförs. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den10mars 2014 § 
63 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 30 
april2014 § 90 att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Det finns regelbundet behov av att både följa upp och ifrågasätta gällande 
styrdokument Dels utifrån motionärens påpekande men också så att det 
inte uppstår diskripans mellan olika styrdokument eller att det genom 
politiska beslut eller ändrad lagstiftning finns sådant som föranleder 
revideringar. En lämplig tidpunkt för nya beslut bedöms vara efter 
årsskiftet, då en ny mandatperiod inleds för styrelser och nämnder. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att ge kommundirektören i uppdrag att företa en genomgång av samtliga 
kommunens övergripande styrdokument, då dels med den inriktning 
som motionären påvisar och dels med inriktningen att föreslå övriga 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

m 
Utdragsbestyrkande 

() 
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KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 28(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

Forts. § 136 
revideringar som kan vara påkallade utifrån ändrad lagstiftning och 
beslut fattade under den gånga mandatperioden. Förslag till ändringar 
ska föreläggas kommunstyrelsens arbetsutskott vid dess första 
sammanträde 2015. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25 
Arbetsutskottets beslut§ 90, 2014 
Motion 

J~randes signatur Utdrag sbestyrl<ande 
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Kommunstyre lsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

29(34) 

DATUM: 20 14-09-01 

§137 Remittering av motion om så kallade "Vita Jobb" vid 

offentlig upphandling 

Ordförandens signatur 

C5 

2014-KS-142 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommund irektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har inlämnat en motion om så kallade "Vita Jobb" vid 
offentlig upphandling. Motionären föreslår att Staffanstorps kommun 
med dess helägda bolag, börjar tillämpa modellen Vita Jobb vid offentliga 
upphandlingar. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2014 § 
92 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25 
Kommunfullmäktiges beslu t § 92 2014 
Motion 

Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 30(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

§138 Besvarande av motion om hyresrätter på f.d. koloniområdet 

vid Anneravägen l Skånevägen 
2014-KS-156 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad med hänvisning till det som redovisats i 
ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) m.fl. har inlämnat en motion om hyresrätter på f.d. 
koloniområdet vid Anneravägen l Skånevägen. Motionärerna föreslår att 
kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast ta 
initiativ till att bygga hyresrätter på Annerovägen/Skånevägen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2014 § 
93 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2014 § 101 
om ett markanvisningsavtal för det tidigare koloniområdet. Den 
exploatering som är underlag för markanvisningen innebär både 
hyresrätter och bostadsrätter. Bebyggelsen kommer att inrikta sig på 
seniorer och planeras även innehålla möjligheter till service och vård för 
denna målgrupp. Arbetet med att detaljplanelägga området pågår i 
samarbete med exploatören. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta a tt 
anse motionen besvarad med hänvisning till det som redovisats i ärendet. 

Beslutsgång 

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

Särskilda uttalanden 

Pierre Sjöström (S) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga l. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur 

C) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 31(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

Forts. § 138 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25 
Kornmunfullmäktiges beslut § 93 2014 
Kommunstyrelsens beslut§ 101, 2014 
Motion 

Justerandes signatur 

tn 
Utdragsbestyrkande 



Särskilt yttrande om hyresrätter på fd 
koloniområdet vid Annerovägen/ 
skånevägen 

Precis som vi socialdemokrater tillsammans med kolonilottsinnehavarna hävdade före valet 2010, så hade 
vi gärna sett att koloniområdet vid Annerovägen/Skånevägen fått vara kvar som en grön oas där sinnena 
fick ro och stillhet och ett område där många kolonister fick odla blommor och grönsaker i ett centralt 
läge. Friskvård för många pensionärer som bodde i anslutning till området och sina kolonilotter. 

Nyttjanderättsavtalet med kolonisterna blev uppsagt och arrendena upphörde den sista februari 2012. E tt 
övergångsavtal tecknades som gällde fram till den 31 oktober 2012 då kolonisterna flyttade från området. 
Området är nu tömt på sitt innehåll och ser ut som en åker mitt i samhället. 
Frågan är om det blir någon byggnation i enlighet med de urspnmgliga planerna på gamla koloniområdet 

Planområdets centrumnära läge gör att det, ur ett hållbarhetsperspektiv, är motiverat att bebygga och på så 
sätt skapa bostäder i kollektivtrafiknära lägen. 

Avsikten var att det skulle byggas seniorbostäder på marken som ligger mitt inne i Staffanstorp, men de 

som lämnade sina kolonier tvivlar på att det kommer att ske i brådrasket. Deras gissningar var och är att 

Annerovägen/Skånevägen kommer att stå öde ett bra tag. De har fått rätt. Det har stått tomt nu då före

taget som tänkte bygga bostäderna drog sig ut projektet. 

Trots en ökning av befolkningen har antalet hyresrätter minskat i vår kommun jämfört med 2008 (innan 

försäljningen av allmännyttan skedde). D en extrema och växande bristen på hyresrätter drabbar främst 

men inte bara - dem som inte är etablerade på bostadsmarknaden, till exempel ungdomar. I dag står mer 

än en kvarts miljon unga i Sverige utan egen bostad. Nästan var fjärde ung vuxen tvingas bo J...ryar hemma 

hos föräldrarna. Samtidigt ligger bostadsbyggandet på historiskt låga nivåer. Det finns inget skäl att anta 

att förhållandena i Staffanstorp skulle vara annorlunda. Nybyggnationen i vår kommun har till största del 

bestått av villor och bostadsrätter. Andelen hyresrätter är liten. Det finns därför ett stort behov av att 

bygga hyresrätter så att våra ungdomar kan flytta hemifrån och till våra äldre som önskar lämna sina villor. 

Och sedan 2010 har inte en enda hyresrätt byggts i vår kommun. Det är nu dags att börja bygga hyresrät

ter i vår kommun. 

Vi har fortafarande den uppfattningen att vi borde ha byggt vanliga hyresrätter och trygghetslä
genheter, som medborgarna har råd att efterfråga. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt samman

träde 2014-06-16 om ett markanvisningsavtal fOr det tidigare koloniområdet. Den exploatering 

som är föreslagen innebär både hyresrätter och bostadsrätter. Vi befarar att projektet kommer att 

innebära att man bygger lyxlägenheter (då man bygger på det sk. Victoria Park-konceptet). Ett 
koncept som få medborgare har råd att efterfråga. Vi har redan idag äganderätter och bostadsrät

ter, byggda i centrum de senaste tre åren, som inte har blivit sålda. 

För Socialdemokraterna 

Staffanstorp 2014-09-01 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 32(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

§139 Remittering av motion om barnomsorg på obekväma 

arbetstider 
2014-KS-243 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Werner Unger (S) m.fl. har inlämnat en motion om barnomsorg på 
obekväma arbetstider. Motionärerna föres lår b .la. att barn- och 
utbildningsnämnden ges i uppdrag att kartlägga behovet av barnomsorg 
på obekväma arbetstider och lyfta fram de hinder som finns för att 
tillgodose behovet. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2014 § 
117 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25 
Kommunfullmäktiges beslut § 117 2014 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

~ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 33(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-01 

§140 Remittering av motion låt 90-åringar bestämma själv över 

sin vardag 
2014-KS-297 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Lunderquist (KD) har inlämnat en motion med rubriken "Låt 90-
åringar bestämma själv över sin vardag". Motionären vill att de i 
Staffanstorps kommun som är över 90 år själva ska få bestämma om de 
vill bo kvar i sitt hem eller flytta till ett särskilt boende. De som önskar 
flytta till ett särskilt boende ska få göra det med en förenklad 
beslutsprocess. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2014 § 
122 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25 
Kommunfullmäktiges beslut § 122 2014 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§141 Remittering av motion om lokalproducerade livsmedel till 

vård, skola och omsorg 
2014-KS-298 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Lunderquist (KO) har inlämnat en motion om lokalproducerade 
livsmedel till vård, skola och omsorg. Motionären föreslår b.la. att 
Staffanstorps kommun i största möjliga utsträckning ska inhandla 
lokalproducerade livsmedel till tillagningsköken för vård, skola och 
omsorg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2014 § 
123 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25 
Kommunfullmäktiges beslut § 123 2014 
Motion 

Ordförandens s ignatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


