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Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2014-11-24 

Sammanträdestid: 
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Paragrafer: 
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)rdförandens signatur 

c s 
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§ 178 - § 21~ 

2014-11-26 
2014-12-17 
Rådhuset 

Justerandes s ignatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 20'14-11 -24 

§178 Förändring av dagordning 

)rdförandens signatur 

c s 

Arbetsutskottet beslutar 

att ärende om Nya regler om lokalt partistöd i Staffanstorps kommun 
samt att ärende om Förändring av antalet ledamöter och/eller ersättare i 
kommunstyrelsen och nämnder läggs till på dagordningen. Ärendena 
behandlas sist på dagordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMU N 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(49) 

DATUM: 2014-11 -24 

§179 Information från Analysgruppen om brotts~ och 

skadeförebyggande arbete i s tatfanstorps kommun 

)rdförandens signatur 

c~ 

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. 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

l$ 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

l<ommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(49) 

DATUM: 2014-11 -24 

§180 Information om uppföljning av mandatperiodbeställningen 

)rdförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 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 priori terade verksamhetsmål enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2011, § 77. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -24 

§181 Information om arbetsmarknadsåtgärder i statfanstorps 

kommun 

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". 

·dförandens s ignatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(S tlJ 
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DATUM: 201 4-11 -24 

§182 Information om löneöversyn gällande år 2015 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Personalchefen Ann Rosell informerar om löneöversynen för år 2015. 

1rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s a 
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DATUM: 201 4-11-24 

§183 Information om ny skola i Hjärup 

>rdförandens signatur 

C) 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2014, § 31, a tt 
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 överläggningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/jJ 
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DATUM: 2014-1 1-24 

§184 Information om ny hemsida för statfanstorps kommun 

rdförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunikatören Johanna Liwenborg informerar om det pågående 
arbetet med införande av ny hemsida för Staffanstorps kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1( 
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§185 Information om anvisning av ensamkommande barn 
2014-KS-467 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjeomsorgschefen Hillevi Ventura informerar om 
anvisning av ensamkommande barn med anledning av inkommen 
skrivelse från Länsstyrelserna och Migrationsverket om b.la ändring i 
lagen (1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl. 

Beslutsunderlag 

Skrivelser/information från Länsstyrelserna och Migra tionsverket 

) rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

$ 
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DATUM: 2014-11-24 

§186 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 

2014Q01-01 - 2014-10-31 

lrdförandens signatur 

c~ 

2014-KS-500 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna föreliggande ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-
01 - 2014-10-31 för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirek tören Ingalill Hellberg förelägger en ekonomisk 
uppföljning för perioden 2014-01-01 - 2014-10-31 som uppvisar att 
kommunstyrelsens verksamheter har en prognos om ett överskott på 4,8 
miljoner kronor. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskotte t ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande ekonomisk 
uppföljning för perioden 2014-01-01-2014-10-31 för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens ~änsteskrivelse 2014-11-17 
Månadsuppföljning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§187 Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kommun för 

perioden 2014~01~01 ~ 2014-10-31 
2014-KS-508 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 
2014-01-01-2014-10-31 för s taHanstorps kommun, samt att för kännedom 
anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Cecilia Jansson förelägger en ekonomisk uppföljning för 
perioden 2014-01-01 -2014-10-31 för Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet redovisad 
ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2014-01 -01-2014-10-31 för 
staHanstorps kommun, samt att för kännedom anmäla ärendet till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-11-17 
Månadsuppföljning 

) rdförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

(// 



Reservation Budget Kommunstyrelsen 2015 

Vi reserverar oss till förmån för följande yrkanden: 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen att med följande beviljande av kommunbidrag för 
kommunstyrelsens verksamheter fastställa driftbudgeten för år 2015 enligt 
nedan: 

NAMN D Kommunbidrag tkr 
Politisk verksamhet 3.060 
Kommunstyrelsen 118.790 
Totalt 121.850 

Inriktning för Socialdemokraternas budget: 

Kommunstyrelsen/övergripande 
• att kommunfullmäktiges beslut om privatiseringar omedelbart upphävs 

och att kommunen bedriver och utvecklar verksamhet i egen regi där så 
är möjligt 

• att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med uppföljningsbara 
miljömål 

• att samtliga nämnders budgetförslag ska kompletteras med 
barnkonsekvensbedömningar 

• att olika former av medborgarinflytande ständigt utvecklas, så att den 
kommunala demokratin förstärks 

• att införa jämställdhetsintegrering som ett led i strategin för att 
kvalitetssäkra kommunens service till medborgarna 

• att fortsättningsvis ska en särskild central budget- resp. boksluts
beredning tillsättas omfattande kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
en representant från varje parti i kommunfullmäktige som inte ingår i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

• att kommunala initiativ ska tas för att bygga dels fler hyresrätter, dels 
fler trygghetsboende i kommunen 

Staffanstorp den 24 november 2014 
För Socialdemokraterna 
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§188 Internbudget för kommunstyrelsen och politisk verksamhet 

för år 201 5 
2014-KS-432 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta internbudget för år 2015 för kommunstyrelsen och politisk 
verksamhet enligt föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser fas tställande av internbudget för år 2015 för 
kommunstyrelsen och politisk verksamhet. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutskottet ska beslut 
föreslå kommunstyrelsen besluta att anta internbudget för år 2015 för 
kommunstyrelsen och politisk verksamhet enligt före liggande förslag. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att med följande beviljande av kommunbidrag 
för kommunstyrelsens verksamheter fastställa driftbudgeten för år 2015 

enligt följande: 

Politiks verksamhet 
Kommunstyrelsen 
Totalt: 

Beslutsgång 

3.060 tkr 
118.790 tkr 
121 .850 tkr 

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 . 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskri ve l se 2014-11-17 

) rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
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~<ommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. §188 
Budget 2015 för kommunstyrelsen 
Budget 2015 för politisk verksamhet 

Justerandes signatur 

41 
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DATUM: 2014-1 1-24 

Utdragsbestyrkande 
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§189 Intern kontrollplan för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde för år 201 5 
2014-KS~432 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att fastställa intern kontrollplan för år 2015 för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde enligt föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser fasts tällande av intern kontrollplan för år 2015 för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglemente för intern 
kontroll ska varje nämnd årligen i samband med att årsbud geten fa stställs 
anta en särskild plan, utöver den kommungemensamma, fö r 
granskning/uppföljning av den interna kontrollen inom det egna 
verksamhetsområdet. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska beslu ta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att fastställa intern kontrollplan för år 2015 för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde enligt föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-11-17 
In tern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2014-11 -24 

§190 Kommunövergripande intern kontrollplan för år 2015 
20 ·14-KS~444 

lrdförandens signatur 

(_f 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att fastställa övergripande intern kontrollplan för år 2015 för Staffanstorps 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det 
finns en god intern kontroll och beslutar bland annat om en årlig 
kommunövergripande intern kontrollplan. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att fas tställa övergripande intern 
kontrollplan för år 2015 för Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens ~änsteskrivelse 2014-10-15 
Övergripande intern kontrollplan 2015 för Staffanstorps kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-1 1-24 

§191 Beslutsattestanter för kommunstyrelsens 

verksamhetsområden för år 2015 
2014-KS-51 O 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna beslutsattestanter för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för år 2015 i enlighet med upprättat förslag. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Staffanstorps kommuns ekonomistyrprinciper ska nämnderna 
årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Närmst överordnad 
chef utser vid behov ny beslutsattestant/ersättare under löpande kalenderår. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna beslutsattestan ter för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde för år 2015 i enlighet med 
upprättat förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-11-18 
Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde för år 2015 

rdförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{S 41 



STAFFANSTO RPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -24 

§1 92 Ändring av taxa inom barnomsorgen 2015 
20·14-KS-252 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till kommunfullmäktige redovisa konsekvensbeskrivning enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2014-09-24. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2014, § 
100 a tt å terremittera ärende om ändring av taxa inom barnomsorgen 2015 
till kommunstyrelsen för en konsekvensbeskrivning av förslaget ur e tt 
barn- och familjepolitiskt perspektiv men också ur e tt 
verksamhetsperspektiv och inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv och 
för a tt belysa effekterna av höjningen av omsorgstiden 15 timmar till 25. 

Utvecklingschefen Bo Certsson har i tjänsteskrivelse daterad 2014-09-24 
redovisat konsekvensbeskrivningen enligt kommunfullmäktiges lämnade 
direktiv. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskotte t ska beslu ta 
föreslå kommunstyrelsen beslut att till kommunfullmäktige redovisa 
konsekvensbeskrivning en ligt tj äns teskrivelse daterad 2014-09-24. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-09-24 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 37, 2014 inkl skrivelse 
Kommunfullmäktiges beslut§ 100, 2014 

1rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I(OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

21(49) 

DATUM: 2014-11 -24 

§193 Tillägg och ändring av "Taxa med regler för upplåtelse av 

offentlig plats i statfanstorps kommun" 

>rdförandens signatur 

{f 

2013-KS-340 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att återremittera ärendet till tekniska nämnden. Kommunstyrelsen 
förordar en mer genomgripande översyn av taxor och regler för 
upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps kommun, detta med 
inriktningen att underlätta och förenkla ansökningsförfarandet för 
upplåtelsen samt att tillse att prissättningen speglar omfattningen av 
handläggning. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har föreslagit kommunstyrelsen beslu ta, med 
godkännande av tekniska nämndens beslut § 72, 2013, föreslå 
kommunfullmäktige att vidta ändringar i "Taxa med regler för upplåtelse 
av offentlig plats i Staffanstorps kommun". 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att å terremittera ärendet till tekniska 
nämnden. Kommunstyrelsen förordar en mer genomgripande översyn av 
taxor och regler för upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps kommun, 
detta med inriktningen att underlätta och förenkla ansökningsförfarandet 
för upplåtelsen samt att tillse att prissättningen speglar omfattn ingen av 
handläggning. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-11-17 
Tekniska nämndens beslut § 72, 2013 
Tjänsteskrivelse tekniska avdelningen, 2014-01-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMU N 

~<ommunstyrelsens arbetsutskott 22(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0;\TUM: 2014-11 -24 

§194 Tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen och 

övriga nämnder åren 2015-2018 
2014-KS-499 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att för mandatperioden 2015-2018 fastställa den tj änstgöringsordning för 
ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder enligt den ordning som 
framgår av bilaga l. 

Ärendebeskrivning 

l anslutning till att kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen och övriga nämnder för mandatperioden 2015-2018 ska 
kommunfullmäktige också, om inte ersättarna väljs proportionellt, 
fastställa den tjänstgöringsordning i vilken ersättare ska träda in för 
tjänstgöring för frånvarande ledamöter. De respektive partierna har 
inkommit med uppgifter om den tjänstgöring som önskas att 
kommunfullmäktige ska fasts tälla. 

Tjänstgöringsordningen för respektive parti framgår av bilaga l. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
för mandatperioden 2015-2018 fasts tälla den tjänstgöringsordning för 
ersättare i kornmunstyrelsen och övriga nämnder enligt den ordning som 
framgår av bilaga 1. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-18 
Tjänstgöringsordning, bilaga l 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -24 

§195 Uppföljning av hel- och delägda kommunala bolag 
2014-KS-458 

Arbetsutskottet beslutar föreslå komrmmstyrelsen besluta 

att med det som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2014-11-19 
konstatera att samtliga granskade hel- och delägda kommunala bolag 
uppfyller kraven enligt 6 kap§ la kommunallagen, samt att därmed inte 
anmäla någon avvikelse till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kornmunstyrelsen ska enligt 6 kap § la kommunallagen granska om hel
och delägda kommunala bolag uppfyller de direktiv som dess ägare har 
utfärdat samt bedriver sin verksamhet i enlighet med dessa. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kornmunstyrelsen besluta att med det som redovisats i 
tjänsteskrivelse daterad 2014-11-19 konstatera att samtliga granskade hel
och delägda kommunala bolag uppfyller kraven enligt 6 kap § l a 
kommunallagen, samt att därmed inte anmäla någon avvikelse ti ll 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-19 

) rdförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMU N 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

24(49) 

DATUM: 2014-11-24 

§196 Förskoleplatser i Hjärup 
2014-KS-495 

Jrdförandens signatu r 

c s 

Arbetsutskottet beslutar föt·eslå kommunstyrelsen besluta 

att en ny förskola med plats för ca 70 barn samt ytterligare möjlighet för 
utbyggnad ska byggas i anslutning till "Nya skolan i Hjärup", 

att uppdra åt kommundirektören att genomföra planeringen av ny 
förskola samt att till kommunstyrelsen återredovisa projektbeskrivning 
innehållande hyreskalkyl, 

att lokalerna för Ängslyckans förskola ska ersättas med nya på samma 
plats, d å med en utbyggnadsmöjlighet för ytterligare minst 4 avdelningar. 
Under byggnationen ska verksamheten bedrivas i inhyrda paviljonger, 

att uppdra åt kommundirektören att genomföra planeringen av nya 
lokaler för Ängslyckans förskola, tillsammans med Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB, samt att till kommunstyrelsen återredovisa 
projektbeskrivning innehållande hyreskalkyl, 

att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja ändring 
av detaljplanen för del av Hjärup 4:281 (i Hjärupslundskolans närhet) så 
att planen medger byggnation av både bostäder och förskola. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden hemställer i sitt beslut § 77, 2014 till 
kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ska beslu ta att i anslutning till 
nya skolan i Hjärup uppföra en förskola med p lats upp till 70 barn och 
med en utbyggnadsmöjlighet till ca 110 barn. 

Kommundirektören har utarbetat ett planeringsunderlag för förskola i 
Hjärup, daterat 2014-11-16. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att en ny förskola med plats för ca 70 
barn samt ytterligare möjlighet för u tbyggnad ska byggas i anslutning till 
"Nya skolan i Hjärup", 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

J rdförandens signatur 

{S 

Kommunstyre lsens arbetsutskott 25(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-24 

Forts. § 196 
att uppdra åt kommundirektören att genomföra planeringen av ny 
förskola samt att till kommunstyrelsen återredovisa projektbeskrivning 
innehållande hyreskalkyl, 

att lokalerna för Ängslyckans förskola ska ersä ttas med nya på samma 
plats, då med en utbyggnadsmöjlighet för ytterligare minst 4 avdelningar. 
Under byggnationen ska verksamheten bedrivas i inhyrda paviljonger, 

att uppdra åt kommundirektören att genomföra planeringen av nya 
lokaler för Ängslyckans förskola, tillsammans med Staffanstorps 
Kornmunfastigheter AB, samt att till kommunstyrelsen återredovisa 
projektbeskrivning innehållande hyreskalkyl, 

att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja ändring 
av detaljplanen för del av Hjärup 4:281 (i Hjärupslundsskolans närhet) så 
att planen medger byggnation av både bostäder och förskola. 

Beslutsgång 

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

Särskilda uttalanden 

Pierre Sjöström (S) meddelar att han inte deltar i beslutet vad gäller sista 
att-satsen," att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 
påbörja ändring av detaljplanen för del av Hjärup 4:281 (i 
Hjärupslundsskolans närhet) så att planen medger byggnation av både 
bostäder och förskola." 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-11-17 
Planeringsunderlag, 2014-11-16 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 77, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 26(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-24 

§197 Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet 

Burlöv - statfanstorp 
2014-KS-486 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att i förbundsordningen för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 
godkänna föreslagen ändring i § 5, sista stycket; "Styrelsen är 
beslutsmässiga när minst tre av fem ledamöter är närvarande på 
s tyrelsemötet." 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp har till Staffanstorps 
kommun översänt förslag till ändring av sin förbundsordning. Ändringen 
avser att reglera när förbundets styrelse är beslutsför och är en 
komplettering till nu gällande förbundsordning. I övrigt föreslås inga 
ändringar. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att i 
förbundsordningen för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 
godkänna föreslagen ändring i § 5, sista stycket; "Styrelsen är 
beslutsmässiga när minst tre av fem ledamöter är närvarande på 
styrelsemötet." 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-11-16 
Förslag till ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv
Staffanstorp 

>rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(1S 1.f! 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

27(49) 

DATUM: 2014-1 1-24 

§198 Sammanträdesdagar för 201 5 för kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

) rdförandens signatur 

r r 

2014-KS-414 

Arbetsutskottet beslutar 

att fastställa sammanträdesdatum för år 2015 enligt bilaga l. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser fastställande av sammanträdesdatum och tider för år 2015 
för kommunstyrelsens arbetsu tskott. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar a tt arbe tsutskottet ska besluta 
att faststä lla sammanträdesdatum för år 2015 enligt föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-16 
Förslag till sammanträdesdatum för arbetsutskottet, bilaga 1 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

.ff 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

28(49) 

DATUM: 2014-11-24 

§1 99 Markanvisningsavtal för Spårvägen/Tågvägen i Hjärup, del 

av Hjärup 4:2 

>rdförandens signatur 

C\ 

2012-KS-24 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna markanvisningsavtal för Spårvägen/Tågvägen i Hjärup, del 
av Hjärup 4:2. 

Ärendebeskrivning 

Markanvisningsavtalet reglerar kostnader och åtaganden under 
genomförandet av detaljplanen samt överlåtelse av mark till Derorne H us 
AB, organisationsnummer 556250-9223. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska beslu ta 
föreslå kornmunstyrelsen besluta att godkänna markanvisningsavtal för 
Spårvägen/Tågvägen i Hjärup, del av Hjärup 4:2. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kornmunstyrelsen besluta att avslå punkten 3.1.5 i markanvisningsavta let 
som lyder: "För gemensam gata, gång- och cykelvägar, belysning, torg, 
miljöhus, parkering och andra eventuella gemensamma utrymmen inom 
kvartersmark ska en eller flera gemensamhetsanläggningar inrättas för de 
i utbyggnadsområdet ingående fas tigheterna, vilka ska överta ansvar för 
drift, skötsel och underhåll av anläggningarna. Exploatören ansvarar för 
att dessa bildas. Exploatören ska tillse att skötselavtal för besöksparkering 
och x-område upprättas mellan kommunen och föreningen för 
gemensamhetsanläggning." 

Beslutsgång 

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

Reservation 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

;1,/ 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

)rdförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 199 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014··11-14 
Markanvisningsavtal med Derorne Hus AB 

Justerandes signatur 

29(49) 

DATUM: 201 4-11 -24 

Utdragsbestyrka n de 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 30(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -24 

§200 Markanvisningsavtal för delområde 3 och 4 inom Vikhem III 
20·13-KS-49 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna markanvisnings-/överlå telseavtal för markanvisning för 
Staffanstorp Stanstorp 5:299 samt del av Staffanstorp Stanstorp 5:298 
inom utbyggnadsprojekt Vikhem III. 

Ärendebeskrivning 

Markanvisnings-/överlåtelseavtal reglerar genomförande av del av 
projektet och överlåtelse av fastigheten Staffanstorp Stanstorp 5:299 samt 
del av Staffanstorp Stanstorp 5:298 till Veidekke Villatomter AB, 
organisations nummer 556633-0592. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta a tt godkänna markanvisnings
/överlåtelseavtal för markanvisning för Staffanstorp Stanstorp 5:299 samt 
del av Staffanstorp Stanstorp 5:298 inom utbyggnadsprojekt Vikhem III. 

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande utom vad gäller 
under punkten 3.11 i markanvisningsavtalet angiven lydelse, "För 
grönytor och gångar/gränder inom Etapp A ska en eller flera 
gemensamhetsanläggningar inrättas, vilka ska överta respektive 
fastighetsägares ansvar för drift, skötsel och underhåll av anläggningarna, 
i vilken han yrkar avslag på ordförandens yrkande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-17 
Markanvisnings-/överlåtelseavtal med bilagor med Veidekke Villatomter 
AB 

rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4f 



STAFFANSTORPS 
KOMMU N 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 31(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-24 

§201 Yttrande över detaljplan för Tågarp 15:5 m.fl. Södra 

stambanan genom Arlöv 
2014mKS-475 

Arbetsutskottet besluta t· föreslå kommunstyrelsen besluta 

att som yttrande avge tjänsteskrivelse daterad 2014-11-16 till Burlövs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Burlövs kommun har till Staffanstorps kommun översänt begäran om 
yttrande över detaljplan för Tågarp 15:5 m.fl. Detaljplaneändringen är 
initierad på grund av förändringen av Södra stambanan genom Arlöv. 
Staffanstorps kommun påverkas av detaljp lanen främst genom att 
dagvattenhanteringen inverkar på Alnarpsån som har sitt ursprung i 
Staffanstorps kommun, i närheten av Hjärup, på sin väg ner mot Alnarps 
strandängar och Öresund. Alnarpsån är en hårt belas tad recipien t och 
särskild hänsyn bör därför tas till utbyggnaders påverkan på densamma. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2014-11-16 yttrat sig 
över detaljplanen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att som yttrande avge tjänsteskrivelse 
daterad 2014-11-16 till Burlövs kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tj änsteskrivelse 2014-11-16 
Detaljplan för Tågarp 15:5 m.fl. Södra stambanan genom Arlöv 

) rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

32(49) 

DATUM: 2014-11 -24 

§202 Yttrande över detaljplan för del av Akarp 1 :68 m .fl. Södra 

stambanan genom Akarp 

)rdförandens signatur er-

2014-KS-474 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att som yttrande avge tjänsteskrivelse daterad 2014-11-16 till Burlövs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Burlövs kommun har till Staffanstorps kommun översänt begäran om 
yttrande över detaljplan för Åkarp 1:68 m fl. Detaljplaneändringen är 
initierad på grund av förändringen av Södra s tambanan genom Åkarp. 
Staffanstorps kommun påverkas av detaljplanen främst genom att 
dagvattenhanteringen inverkar på Alnarpsån som har sitt ursprung i 
Staffanstorps kommun, i närheten av Hjärup, på sin väg ner mot Alnarps 
strandängar och Öresund. Alnarpsån är en hårt belastad recipient och 
särskild hänsyn bör därför tas till utbyggnaders påverkan på densamma. 

Kommundirektören har i tj änsteskrivelse daterad 2014-11-16 yttrat sig 
över detaljplanen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen beslu ta att som yttrande avge tjänsteskrivelse 
daterad 2014-11-16 till Burlövs kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-1.1-16 
Detaljplan för del av Åkarp 1:68 m.fl. Södra stambanan genom Åkarp 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
l<OMMUN 

Kom mu n styre Isens arbetsutskott 33(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-24 

§203 Yttrande över planprogram för Södra stambanan genom 

Burlövs kommun 
2014aKS-473 

Arbetsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 

Ärendebeskrivning 

Burlövs kommun har till Staffanstorps kommun översänt begäran om 
yttrande över planprogram för Södra stambanan genom Burlövs 
kommun. Planprogrammet är initierad på grund av förändringen av 
Södra stambanan genom Burlövs kommun. 

Staffanstorps kommun påverkas av planprogrammet genom att 
dagvattenhan teringen inverkar på Alnarpsån som har sitt ursprung i 
Staffanstorps kommun, i närheten av Hjärup, på sin väg ner mot Alnarps 
strandängar och Öresund. Alnarpsån är en hårt belastad recipien t och 
särskild hänsyn bör därför tas till utbyggnaders påverkan på densamma. 
Planprogrammet beskriver också möjligheten att anlägga en ny 
knutpunkt för pendling med regionaltåg som kan betjäna resenärer i 
området mellan Malmö och Lund. 

Kommundi rektören har i tjänsteskrivelse daterad 2014-11-16 yttrat sig 
över planprogramet. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta 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 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-11-16 
Planprogram för Söd ra stambanan genom Burlövs kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 34(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DAT UM: 2014-11-24 

§204 Yttrande över detaljplan för del av Sturup 1:129 i Svedala 

kommun 
2014~KS~441 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att inte ha någon erinran mot föreslagen detalj plan för Sturup 1:129 i 
Svedala Kommun. 

Ärendebeskrivning 

Svedala kommun har till Staffanstorps kommun översänt förslag till 
detaljplan för Sturup 1:129 för yttrande. 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten för en företagspark för 
kontor och icke till ståndspliktig småindustri. Staffanstorps kommun 
berörs av detaljplanen genom att dagvattenhanteringen påverkar 
vattendrag som ingår i Höjeå-vattenvårdsförbund. Hanteringen av 
dagvatten är väl beskriven i detaljplanen och hänsyn har tagits till 
vattendragens förmåga att hantera p lanens dagvatten i en omfattning som 
bedöms väl uppfylla tillämpliga miljökrav. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska beslu ta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att inte ha någon erinran mot föreslagen 
detaljplan för Sturup 1:129 i Svedala Kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tj änsteskrivelese 2014-11-16 
Detaljplan för del av Sturup 1:129 m.fl. "Sturup 
park 2" i Svedala kommun 

J rdförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
I<OMMU N 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 35(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -24 

§205 Yttrande över nätkoncession för dubbel 130 kV markkabel 

v id Flackarp i Staffanstorps kommun 
2014-KS-131 

At·betsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att inga synpunkter finns på ansökan om nätkoncession för dubbel 130 kV 
markkabel i redovisat läge. 

Ärendebeskrivning 

E.ON Elnät har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om tillstånd att 
bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan 
avser nätkoncession för linje för dubbel130 k V markkabel vid Flackarp i 
Staffanstorps kommun. Energimarknadsinspektionen har berett 
Staffanstorps kommun möjligheten att lämna synpunkter på ansökan. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta a tt inga synpunkter finns på ansökan 
om nätkoncession för dubbel130 kV markkabel i redovisat läge. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskotte t har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-13 
Remiss, begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 
Ansökan om nätkoncession 
Karta 
Miljökonsekvensbeskrivning 

:>rd förandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
l<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 36(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-24 

§206 Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande med 

miljömålen i fokus 
2014-KS-440 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till Miljödepartementet avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 
daterad 2014-11-16 samt enligt MalmöLundregionens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Regeringskansliet, Miljödepartementet har översänt 
Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar 
användning av mark och vatten, SOU 2014:50 till Staffanstorps kommun 
för yttrande. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2014-11-16 yttrat s ig 
över utredningen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutskottet ska besluta 
att till Miljödepartementet avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 
daterad 2014-11-16 samt enligt MalmöLundregionens yttrande. 

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) meddelar att han ställer sig bakom 
Malmölundsregionens yttrande men avstår i övrigt från att delta i 
beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse/yttrande 2014-11-16 
sou 2014:50 
MalmöLundregionens yttrande 

:lförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{f 



STAFFANSTORPS 
KOMMU N 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 37(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DAT UM: 2014-'11 -24 

§207 Besvarande av motion om att finansera inträde till Skånes 

Djurpark för elever i statfanstorps l<ommun 
2014-KS-112 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att med det i barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 2014-10-09 
redovisade avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Helene Öhman (FP) har lämnat in en motion om att finansiera inträde till 
Skånes Djurpark för elever i Staffanstorps kommun. Arbetsutskottet 
beslutade den 30 april 2014, § 91 att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden pekar i sitt yttrande på rektors 
lagstadgade rätt att leda och organisera utbildningen på sin enhet 
(Skollagen 210:800 2 kap §§ 9-10) och att motionen därför bör avslås. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med det i barn- och 
utbildningsnämndens beslut, § 76, 2014 redovisade avslå motionen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 76, 2014 
Barn- och utbildningsnämnden yttrande 2014-10-09 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



STAFFANSTORPS 
KOMMU N 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

38(49) 

DATUM: 2014-11 -24 

§208 Remittering av motion om bussförbindelse mellan Hjärup 

och statfanstorp 

trdförandens signatur 

C ;f 

2014-KS~329 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Rolf Lind(--) har lämnat in en motion om bussförbindelse mellan Hjärup 
och Staffanstorp . Motionären föreslår bland annat att en fast förbindelse 
mellan Hjärup och Staffanstorps tätort kommer till stånd med minst tre 
returresor per dag. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 oktober 2014, 
§ 141 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta att remittera motionen till 
kommundirektören för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-16 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
t<OMM UN 

Kommunstyre lsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

39(49) 

DATUM: 2014-1 1-24 

§209 Remittering av motion om barnomsorg på obekväma tider i 

statfanstorps kommun 

lrdförandens signatur 

() 

2014-KS-347 

Arbetsutskottet beslut 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Ca vallin (MP) har lämnat in en motion om barnomsorg på 
obekväma tider. Motionären föreslår bland annat att kommunen ska göra 
en enkätundersökning för att undersöka om behov av barnomsorg på 
obekväma arbetstider föreligger. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 oktober 2014, 
§ 142 a tt remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-16 
Motion 

Justerandes signatur 

4J 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens al'betsutskott 40(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-1 1-24 

§21 O Remittering av motion angående en lokalbuss inom 

statfanstorps kommun 
2014-KS-348 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion om en lokalbuss i 
Staffanstorps kommun. Motionären föreslår att kommunen omedelbart 
utreder möjligheten att starta en lokalbusstrafik med miljöbuss. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 oktober 2014, 
§ 143 a tt remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonessen (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), a tt arbetsu tskottet ska besluta a tt remittera motionen till 
kommundirektören för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11 -16 
Motion 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyre lsens arbetsuts i<Ott 41 (49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -24 

§211 Remittering av motion om utökade parametrar för 

barnvattenprov i statfanstorps kommun 
2014-KS-367 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. 

Ärendebesl<rivning 

Pia Jönsson (S) har lämnat in en motion om utökade parametrar för 
barnvattenprov i Staffanstorps kommun. Motionären föreslår att miljö
och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över möjligheten till 
ett utökat antal parametrar vid analys av vattenprov för de fö räldrar som 
har barn upp till tre år och som har en egen brunn till fastigheten. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 oktober 2014, 
§ 144 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (5), a tt arbetsutskottet ska besluta att remittera motionen till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-16 
Motion 

Ordförandens (!jur Justerandes signatur Ut d ra g sbestyrkan de 



STAFFANSTORPS 
((OM MUN 

Kommunstyre lsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

42(49) 

DATUM: 2014-1 1-24 

§212 Remittering av motion om att återinföra skyddade 

trottoarer i statfanstorps kommun 

)rdförandens signatur 

r::-~ 

201 4-KS-398 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har Jämnat in en motion om att återinföra skyddade 
trottoarer i Staffanstorps kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 oktober 2014, 
§ 145 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med ins tämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta att remittera motionen till 
tekniska nämnden 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 2014-11-16 
Motion 

Justerandes signatur 

q/ 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 43(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-11 -24 

§213 Remittering av motion om att inrätta en dietist för god och 

säker nutritionsvård 
2014-KS~451 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Laila O lsen (S) har lämnat in en motion om god och säker nutritionsvård i 
Staffanstorps kommun. Motionären yrkar att socialnämnden inrättar en 
dietistfunktion i kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 oktober 2014, 
§ 152 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 
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 2014-11-18 
Motion 

'rdförande ns signatur Justerandes s ignatur Utdragsbestyrkande 

1/ 



STAFFANSTORPS 
1(0MMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

44(49) 

DATUM: 2014-11-24 

§214 Remittering av motion om en god personalkontinuitet i 

hemtjänsten i statfanstorps kommun 

1rdförandens signatur 

r s 

2014-KS-452 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 

Ärendebeskriv n in g 
Laila Olsen (S) har lämnat in en motion om god personalkontinuitet i 
hemtjänsten i Staffanstorps kommun. Motionären yrkar att Staffanstorps 
kommun antar mål om att brukarna i hemtjänsten ska träffa högst 15 
personal i månaden. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 oktober 2014, 
§ 153 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), 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 2014-11-18 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 45(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -24 

§215 Remittering av motion om att avb1·yta kundval enligt LOV 

inom hemtjänsten 
2014-KS-453 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har lämnat in en motion om att avbryta kundval enligt 
LOV inom hemtjänsten och införa en ny modell för resurs- och 
kvalitetsuppföljning. Motionären yrkar att socialnämnden ges i uppdrag 
att ta fram en annan resursfördelnings- och kvalitetsuppföljningsmodell 
där det är processen, det vill säga kvaliteten i tjänsten som värderas och 
inte den tid det tar att utföra arbetet. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 oktober 2014, 
§ 151 att remittera motionen till kornmunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska bes l u ta att remittera motionen till 
socialnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-18 
Motion 

·dförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 46(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-11-24 

§216 Förs lag till ändring av antalet ledamöter och/eller ersättare 

i kommunstyrelsen och nämnderna 
2014-KS-525 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att fr. o m den 1 januari 201 5, då med upphävande av nu gällande 
bestämmelser om sammansättningen, ska 

-kommunstyrelsen bestå av 13 ledamöter och 10 ersättare, 
- socialnämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersättare, 
-barn- och utbildningsnämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersättare, 
- miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersättare, 
- tekniska nämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersättare, samt 
- kultur- och fritidsnämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersättare. 

Ärendebeskrivning 

Enlig t 6 kap 9 § kommunallagen ska ledamöter och ersättare i en nämnd väljas 
till det antal som fullmäktige bestämmer. 

Enligt nuvarande reglementen för Staffanstorps kommuns styrelser och 
nämnder består kommunstyrelsen av 13 ledamöter och 13 ersättare, medan 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden vardera består av nio ledamöter och nio ersättare. 

Vid gjorda bedömningar har ansetts föreligga anledning till ändringar av 
antalet ledamöter och ersättare enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 
daterad 2014-11-07. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att fr . o m den 1 januari 2015, då med 
upphävande av nu gällande bestämmelser om sammansättn.ingen, ska 
-kommunstyrelsen bestå av 13 ledamöter och 10 ersättare, 
-socialnämnden bes tå av 11 ledamöter och 8 ersättare, 
-barn- och utbildningsnämnden bestå av Il ledamöter och 8 ersättare 

rdförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

trdförandens signatu r 

,-,(' 
() 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 47(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-i '1-24 

-miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersättare, 
-tekniska nämnden bestå av l l ledamöter och 8 ersättare, samt 
Forts. § 216 
-kultur- och fritidsnämnden bestå av llledamöter och 8 ersä ttare. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommuns tyrelsens ordförandens skrivelse 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 48(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DA fUM: 2014-11-24 

§217 Nya regler om lokalt partistöd i statfanstorps kommun 
2014-KSE527 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att den 1 januari 2015 upphäva nu gällande regler om partistöd och 
utbildningsbidrag, vilka har beslutats av kommunfullmäktige den 27 
november 2006, § 125, och den 20 december 2010, § 103, och att från den 
dagen istället ska tillämpas bilagda regler om lokalt kommunalt partistöd 
i Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Genom lag (2013:1053) om ändring i kommunallagen har införts bl.a. 
ändrade regler om kommunalt partistöd . 

Dessa ändrade regler innebär bl.a. följande: 

-Partistöd får betalas bara till ett politiskt parti som är en juridisk person. 

-Rätten till partistöd är kopplat till om ett parti är representerat i 
kommunfullmäktige, om möjlighet finns att begränsa partistödet för ett 
parti som inte kan bemanna en eller flera av sina platser i 
kommunfullmäktige. 

-Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får s töd ska 
redovisa att stödet har använts för sitt avsedda ändamål. 

-Redovisning av hur partistöd har använts ska granskas av en av parti 
utsedd granskare, som årligen ska lämna en granskningsrapport med 
intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av h ur partistödet har 
använts. 

-Kommunfullmäktige ska fatta årliga beslu t om utbetalning av partistöd. 

Dessa änd ringar i kommunallagen innebär att kommunfullmäktige måste 
besluta om nya regler avseende lokalt partistöd i Staffanstorps kommun. 

:lförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
!<OM MUN 

rdföra ndens signatur 

Kommunstyre lsens arbetsutskott 49(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-24 

Forts.§ 217 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta fö reslå kommunfullmäktige besluta a tt 
den 1 januari 2015 upphäva nu gällande regler om partistöd och 
utbildningsbidrag, vilka har beslutats av kommunfullmäktige den 27 
november 2006, § 125, och den 20 december 2010, § 103, och att från den 
dagen istället ska tillämpas bilagda regler om lokalt kommunalt partistöd 
i Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2014-11-07 
Regler om lokalt kommunalt partistöd i Staffanstorps kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


