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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum : 2014-09-29 
Sammanträdestid : 
Pla ts: 
Paragrafer: 

Bes l u tand e: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifte r: 

Klockan 09.30-12.00, 13.00-14.45 
Rådhuset, sammanträdesrum Esarp 
§142 -§ 158 

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

Patrik Runesson § 142 
Michael Marklund§ 142 
Carina Roth § 142 
Anna-Karin Boije § 142 
Bo Gertsson § 142-143, § 156 
Petra Zaar K vist § 144 
Karin Månsson § 145 
Lars Karud § 145 
Pontus Borgstrand § 149, § 153 

Pierre Sjöström (S) 

Ingela Löfberg § 149 
Cecilia Jansson§ 148-150 
Ann Roseli § 144, § 155 
Nino Yidovic (M)§ 145 
Ricka rd E. Severin (S) § 145 
Henrik Lethin 
Ingalill Hellberg 
Eva Palmqvist 

Rådhuset, tisdagen den 30 september 2014 klockan 10.00 

f.f.:~~mqvist 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29 

Anslag l Bevis 

Protokolle t är justerat. Juste ringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-29 
Klockan 09.30-12.00, 13.00 - 14.45 
Rådhuset, sammanträdesrum Esarp 
§ 142-§158 

2014-10-01 
2014-10-24 
Rådhuset 

Daniella I vkovic l Bianca M og ren 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 3(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29 

Innehållsförteckning 
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§151 Ändring av taxa för sotning och brandskyddskontroll ................................ 14 
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§154 Yttrande över förlängning av koncession för na turgasledningar från 
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§155 Redovisning av uppdrag med anledning av motion om anställning av 
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§156 Besvarande av mo tion om gratis bussresor för pensionärer ...... .... .............. 20 

§157 Remittering av motion o m frukt till alla barn i sko lan ...... .... ...... .. ... ...... .. .... . 21 
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Ordförandens signatur Justerandes s ignatur Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 4(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29 

§142 Information från Analysgruppen om brotts- och 

förebyggande arbete i statfanstorps kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsu tskott informeras om utfört, pågående och 
planera t arbete til l förebyggande av såväl kriminalitet som fö rekomst av 
olika slags skadehändelser i Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur ~des signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(23) 

DATUM: 2014-09-29 

§143 Information om uppföljning av mandatperiodbeställningen 

Ordfö randens signatur 

{5 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetstutskottet har den 27 augus ti 2012, § 134, beslutat att tillsvidare vid 
ordinarie sammanträden med arbetsutskottet ska information lämnas om 
gjord och planerad uppfö ljning av mandatperiodbeställning avseende 
prioriterade verksamhetsmål enligt kommunfullmäk tiges beslut den 13 
juni 2011, § 77. 

Justerandes signatur 

!?/ 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29 

§144 Information om arbetsmarknadsåtgärder i statfanstorps 

kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbe tsutskott informeras om vidtagna och planerade 
å tgärder till motverkande av arbetslöshet för kommuninnevånare i 
Staffanstorps kommun, och erhå lle r vidare redovisning av måluppfyllelse 
m.m. vad gälle r den del av fastställd mandatperiodbestä llning som avser 
"Arbetslinjen". 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{' 5 41 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(23) 

DATUM: 2014-09-29 

§145 Information om ny skola i Hjärup 

Ordförandens signatur 

(5 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet beslutade den 3 mars 2014, § 31, att tillsvidare vid 
ordinarie sammanträden med arbe tsutskottet ska information lämnas om 
pågående planering av en n y skola i Hjärup samt a tt barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutsko tt ska bjudas in för a tt delta vid 
överläggningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/11 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(23) 

DATUM: 2014-09-29 

§146 Information om ny hemsida för statfanstorps kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

att ärendet utgår. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(f 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-09-29 

§147 Förslag till kommunikationspolicy för statfanstorps 

kommun 
2014-KS-401 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta kommunikationspolicy för Staffanstorps kommun enligt i ärendet 
föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser antagande av kommunikationspolicy för Staffanstorps 
kommun. Kommunikationspolicyn reglerar den interna och externa 
kommunikationen och bildar grunden för en gemensam syn på 
kommunikationsarbetet. Särskilda avsnitt i policyn tar upp sociala 
medier, kriskommunikation och massmedierelationer. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Liliana 
Lindström (M), att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att anta kommunikationspolicy för Staffanstorps kommun enligt i 
ärendet föreliggande förslag. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att anta kommunikationspolicy för 
s taHanstorps kommun enligt i ärendet föreliggande förslag med följande 
tillägg på sid 12 stycke 4: "Meddelarfrihet ska även omfatta alla anställda 
i all verksamhet som bedrivs på entreprenad eller på uppdrag av 
s taHanstorps kommun. Kravet ska ställas vid upphandling" 

Beslutsgång 

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

Reservationer 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(f 4.1 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 0(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29 

Forts.§ 147 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Förslag till kommunikationspolicy för Staffanstorps kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1/1 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 (23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-09-29 

§148 Delårsrapport/ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 

för perioden 2014-01-01 - 2014-08-31 
2014-KS-405 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna föreliggande delårsrapport tillika ekonomisk uppfö ljning 
fö r perioden 2014-01-01 - 2014-08-31 för kommunstyre lsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har att i enl ighet med ekonomistyrprinciper för 
Staffanstorps kommun besluta i ä rende om delårsrapport. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskotte t ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna före liggande 
delårsrapport tillika ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01 -
2014-08-31 för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskotte t har beslutat i enlighet med de tta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse d aterad 2014-09-24 
Månadsuppföljning 
Delårsrapport kommunstyrelsen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?l 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29 

§149 Information, Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 för 

statfanstorps kommun 

2014-KS-361 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att i enlighet med ekonomistyrdirektivet att 

besluta om koncerndelårsrapporten för Staffanstorps kommun för tiden 
2014-01-01-2014-08-31. 

Ekonomichefen Cecilia Jansson föredrar ärendet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

13(23) 

DATUM: 2014-09-29 

§150 Yttrande över representationsreglementet för statfanstorps 

kommun 

Ordförandens s ignatur 

tS 

2013-KS-250 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att i antaget representationsreglemente för Staffanstorps kommun göra de 
ändringar som framgår av demokratiberedningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 december 2013 §, 158 att anta 
representationsreglemente för Staffanstorps kommuns verksamheter samt 
att överlämna densamma till demokratiberedningen fö r yttrande efter 
genomgång. 

Enligt lämnat uppdrag har demokratiberedningen gjort en genomgång av 
innehållet i det antagna representationsreglementet samt föreslagit 
ändringar i densamma. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att i 
antaget representationsreglemente för Staffans torps kommun göra de 
ändringar som framgår av demokratiberedningens förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-24 
Demokratiberedningens förslag på ändringar i 
representationsreglementet för Staffanstorps kommun 
Kommunfullmäktiges beslut § 158, 2013 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29 

§151 Ändring av taxa för sotning och brandskyddskontroll 
2014-KS-372 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta ny prislista för sotning och brandskyddkontroll, att gälla from 
2015-01-01, samt att därmed nuvarande taxa upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 

I reglemente för kommunstyrelsen anges att styrelsen "svarar för 
fastställande av avgifter för räddnings~änstens verksamheter". Då 
nuvarande av tal för sotningsverksamhet löper ut i årsskiftet finns behov 
av en ny upphandling, vilken som tidigare görs tillsammans med Lomma 
kommun, och i samband med detta föreslås en ny prislista. Pris li stan 
kommer att vara gemensam med Lomma kommun för att underlätta 
upphandlingen. Det noteras att föreslagen och gällande taxa skiljer sig i 
uppbyggnad varför direkta jämförelser inte låter sig göras. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att an ta ny prislista för sotning och 
brandskyddkontroll, att gälla from 2015-01-01, samt att därmed 
nuvarande taxa upphör a tt gälla. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-24 
Taxa för sotning och brandskyddskontroll 
Entreprenadavtal 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

41 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

15(23) 

DATUM: 201 4-09-29 

§152 Medfinansiering av Energikontoret Skåne 2015-2017 
2014-KS-271 

Ordförandens s ignatur 

·c s 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att inte teckna överenskommelse med Kommunförbunde t Skåne 
angående medfinansiering av Energikonto ret Skåne. 

Ärendebeskrivning 

Kommunförbunde t Skåne har översänt förslag till överenskommelse 
angående medfinansiering av Energikontoret Skåne. Kommunen ska vid 
tecknande av såd an överenskommelse årligen betala en grundavgift om 
10 000 kronor samt 15 öre per invånare. Överenskommelsen gäller fr o m 

2015-01-01 till och med 2017-12-31. 

Energikontoret Skåne är en del av Kommunförbundet Skåne och har som 

uppgift att arbeta med energ ie ffektivisering och fö r en ökad andel 
förnybar energi. Energ ikonto ret anordnar sem inarier, mässor, möten och 
utbildningar inom sitt uppdragsområde. De initierar och o rganisera r 
också nä tverk för kommuner och energirådgivare. Energikontoret ha r 
funnits 1998 och uppdraget har varit ungefär det samma under he la tiden. 

Under den tid Energikontoret har drivit verksamhet har 

energieffektivisering bliv it en a llt mer uppmärksammad fråga och en väl 
utvecklad bransch med mycket kompetens har växt fram. En marknad för 

såväl produkter som utbildning och breda nä tverk har skapats . Detta gör 
att behovet av den verksamhet som bedrivs av Energikontore t minskat 
och fortsätter att göra så över tid. De nätverk som kan vara befogade, bl a 
för energirådgivare kan om så behövs bedrivas inom Kommunfö rbunde t 
Skånes ordinarie verksamhet och inte inom n ågon särskild organisation 

med stora resurser. Staffansto rps kommun vill genom att inte teckna avta l 
kring medfinansiering markera att en reducering av verksamheten 

behöver göras samt a tt uppdraget inte s tår i relation till nuvarande behov. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
fö reslå kommunstyrelsen besluta att inte teckna överenskommelse med 
Kommunförbundet Skåne angående medfinansiering av Energ ikonto re t 
Skåne. 

Justerandes signatur 

4rf 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

([ 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29 

Forts.§ 152 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommun
styrelsen besluta teckna överenskommelse med Komm.unförbundet Skåne 
angående medfinansiering av Energikontoret Skåne. 

Beslutsgång 

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

Reservationer 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23 
Kommunförbundets beslut § 229, 2014 
Förslag till överenskommelse 
Verksamhetsberättelse för år 2013 för Energikontoret Skåne 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

41 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17(23) 

DATUM: 2014-09-29 

§153 Exploateringsavtal Hjärup Nordost, etapp Il 
2014-KS-29 

Ordförandens signatur 

(S 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna föreliggande Exploateringsavtal beträffande Hjärup 
Nordost etapp Il omfattande fastigheterna del av Stora Uppåkra 12:2 m.fl. 
samt att godkänna föreliggande köpeavtal med Sveaskog AB. 

Ärendebeskrivning 

Exploateringsavtale t reglerar genomförande av detaljplanen för Hjärup 
Nordost etappll för de deltagande parterna Staffanstorps kommun, JM 
AB samt Sveaskog AB. 

I ovan nämnda exploatering har en tomt för skoländamål planlagts. 
Denna tomt ska i samband med detaljplanens vinnande av laga kraft 
förvärvas av Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen beslu ta a tt godkänna föreliggande 
Exploateringsavtal beträffande Hjärup Nordost etapp II omfattande 
fastigheterna del av Stora Uppåkra 12:2 m.fl. samt a tt godkänna 
föreliggande köpeavtal med Sveaskog AB. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23 
Exploateringsavtal 
Karta 
Köpeavtal inklusive bilagor 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29 

§154 Yttrande över förlängning av koncession för 

naturgasledningar från Klagshamn-Hasslarp till Bårslöv 
2014-KS-268 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att lämna yttrande utan erinran. 

Ärendebeskrivning 

Swedegas AB har ansökt om förlängning av befintlig koncession för 
na turgasledninga r från s tamledningen Klagshamn-Hasslarp till Bårslöv i 
Hels ingborgs, Lunds, Staffanstors, Lommas och Burlövs kommuner i 
Skåne län. Som del i prövningen har Energimarknadsinspektionen begä rt 
yttrande från Staffanstorps kommun. 

Plan- och expolate ringschefen har i tjäns teskrivelse da terad 2014-09-24 
yttra t sig över remissen. 

Yrkanden 

O rdföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar att arbe tsutskottet ska besluta 
att föreslå kommunsty relsen beslu ta a tt lämna yttrande u tan erinran. 

Beslutsgång 

O rdföranden konsta terar ett det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har besluta t i enlighet med de tta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse d ate rad 2014-09-24 
Remiss 
Karta 

Ord förandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!{/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMU N 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29 

§1 55 Redovisning av uppdrag med anledning av motion om 

anställning av personer med funktionsnedsättning 
2013-KS-226 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att med godkännande lägga lämnad information ti ll handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyre lsen beslutade den 10 februari 2014 § 19 att ge 
arbetsmarknadsenheten i uppdrag att undersöka möjligheterna till att 
vidta å tgärder i enlighet med motionärens önskemål dels inom 
kommunens egen verksamhet och dels genom projekt inom FINSAM 
samt att tillsammans med berörda kommunala enheter, arbetsförmedling 
m.fl. kartlägga behovet av trainee- och praktikplatser och hur dessa i så 
fa ll kan inrä ttas och finansieras. 

Arbetsmarknadsenheten har i skrivelse daterad 2014-08-15 redovisa t 
uppdrage t. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå komalUnstyrelsen besluta att med godkännande lägga lämnad 
information till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar e tt det endast fö religger ett förslag till beslut och 
finner att arbe tsutskottet har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-24 
Arbetsmarknadsenhetens skri ve l se daterad 2014-08-15 
Kommunfu llmäktiges beslut§ 47, 2014 
Kommunstyrelsens beslut § 19, 2014 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(5 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-09-29 

§156 Besvarande av motion om gratis bussresor för pensionärer 
2014-KS-117 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad med hänvisning till det som redovisats 
~änsteskrivelse daterad 2014-09-01. 

Ärendebeskrivning 

Gunnar Lindell (SPI) har inlämnat en motion om gratis bussresor för 
pensionärer. Motionären föreslår fria resor för pensionärer mellan 
Staffanstorp och Lund respektive Malmö samt att de fria resorna ska gä lla 
samtliga dagar mellan klockan 09.00-15.00. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 april 2014, § 92 att 
remittera motionen till kommund irektören för yttrande. Ett yttrande har 
framställts enligt ~änsteskrivelse daterad 2014-09-01. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar a tt a rbetsutskotte t ska beslu ta 
fö reslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfu llmäktige besluta a tt 
anse motionen besvarad med hänvisning till de t som redovisats 
~änsteskrivelse daterad 2014-09-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar ett det endast föreligger e tt fö rslag till beslut och 
finner att arbetsu tskotte t har beslutat i enlighet med de tta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-01 
Arbetsu tskottets beslut § 92, 2014 
Motion 
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DATUM: 2014-09-29 

§157 Remittering av motion om frukt till alla barn i skolan 
2014-KS-296 

Ordförandens signatur 

(5 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Lunderquist (KO) har inlämnat en motion om fruk t till a lla barn i 
skolan. Motionären föreslår bland annat att alla barn i förska leklass och 
upp till å rskurs tre i Staffanstorps kommun ska serveras frukt vid 
fruktstund. 

Kommunfullmäktige beslutade vid s itt sammanträde den 16 juni 2014, § 
121 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), a tt arbetsutskottet ska besluta att remittera motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25 
Kommunfullmäktiges beslut § 121, 2014 
Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29 

§158 Besvarande av motion om kulturskola och större 

samlingslokal 
2013-KS-149 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Werner Unger (S) har inlämnat en motion om kulturskola och större 
samlingslokal. Arbetsutskottet beslutade den 25 november 2013, § 156 att 
remittera motionen till kommundirektören för y ttrande. 

Musikskaleverksamhet bedrivs i Staffanstorps kommun av såväl en 
kommunal enhet som flera privata. Dessa har samma möjligheter att 
bedriva sin verksamhet i lokaler som de själva väljer. Vad gälle r en s tö rre 
samlingslokal pågår framtagandet av underlag för att bygga en sådan i 
nuvarande biblio tekets lokale r. Denna kan sedan hyras/bokas av samtliga 
utfö rare inom musikchecksystemet Utformningen av lokalerna ska sträva 
efte r a tt ti llgodose alla de behov som motionären lyfter fram men platsen 
inte är den som fö reslås. 

En u tveckling av nuvarande musikchecksystem till att innehålla också 
annan kultur bör avvakta en utvärdering av systemet då de t va rit i drift 
under en något längre period . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutsko tte t ska besluta 
fö reslå kommunstyrelsen besluta fö res lå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i ä rende t. 

Pie rre Sjöström (S) yrkar bifa ll till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner a tt 
arbetsutsko ttet har beslutat i enlighet med ordfö randens yrkande. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 23(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29 

Forts. § 158 

Reservationer 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23 
Arbetsutskottets beslut § 156, 2014 
Motion 

Justerandes signatur 
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Utdragsbestyrkande 


