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DATUM: 2014-12-08 

• §214 Information om uppföljning av mandatperiodbeställningen 

Ordförandens signatur 

(j 

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 prioriterade verksamhetsmål enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2011, § 77. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2014-12-08 

§215 Information om Hjärups nya skola 

Ordförandens signatur 

( $ 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att den nya skolan i Hjäru p ska heta U ppåkraskolan. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbe tsutskott 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 överläggningen. 

Arbetsutskottet diskuterade namnfrågan för den nya skolan i Hjärup. 

Yrkande 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta dels att lägga informationen 
till handlingarna dels besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att den 
nya skolan i Hjärup ska heta Uppåkraskolan. 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(if 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

§216 Information gällande överenskommelse om 

ensamkommande barn 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

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

Beslutsunderlag 

Förslag till överenskommelse blandade platser 
Förslag till överenskommelse blandade platser - tidsbegränsad 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

§217 Beslutsattestanter år 2015 för balanskonton 
2014-KS-510 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna förslag till beslutsattestanter för år 2015 för balanskonton i 
enlighet med upprättat förslag. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger upprättat förslag till beslutsattestanter för balanskonton. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till 
beslutsattestanter för år 2015 för balanskonton i enlighet med upprättat 
förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-25 
Förslag till beslutsattestanter, giltig from 2015-01-01 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

t/J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

§218 Utredningsuppdrag gällande Bråhögsbadet i statfanstorps 

kommun 
2014-KS-536 

Arbetsutskottet beslutar 

att ge kommundirektören och fastighetsägaren i uppdrag att arbeta fram 
beslutsunderlag gällande Bråhögsbadet innan utgången av år 2015, då 
med delrapportering i maj 2015. Beslutsunderlaget ska innefa tta 
badvolymsökning, d .v.s. tillbyggnad/utbyggnad av badkapacitet 
renovering av befintligt badhus samt tidsaspekt för arbetet. 
Beslutsunderlaget ska därtill kunna kostnadsredovisas utifrån såväl 
investerings- och driftkonsekvenser som upphandlingskriterier. 

Ärendebeskrivning 

Bråhögsbadet i Staffanstorps kommun har en omfattande verksamhet 
med omkring 135 000 besökare per år. Det finns både en 
inomhusanläggning och ett utebad . På grund av sin ålder och tekniska 
status har badet ett behov av renovering och det finns önskemål om en 
utbyggnad. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S) att arbetsutskottet ska besluta att ge kommundirektören och 
fastighetsägaren i uppdrag att arbeta fram beslutsunderlag gällande 
Bråhögsbadet innan utgången av år 2015, då med delrapportering i maj 
2015. Beslutsunderlaget ska innefatta badvolymsökning, d.v.s. 
tillbyggnad/utbyggnad av badkapacitet, renovering av befintligt badhus 
samt tidsaspekt för arbetet. Beslutsunderlaget ska därtill kunna 
kostnadsredovisas utifrån såväl investerings- och driftkonsekvenser som 
upphandlingskriterier. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-12-02 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

CJ :1/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

§219 Förfrågan om övertagande av Flackarps Mölla 
2014-KS-446 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att uppmana föreningen Skånska Möllor att verka för a tt en lokal förening 
bildas, som kan äga och handha skötsel av Flackarps Mölla, samt 

att avslå ansökan om övertagande av Flackarps Mölla. 

Ärendebeskrivning 

Flackarps mölla ägs av föreningen Skånska Möllor som är en ideell 
förening med med lemmar i hela Skåne. Fören ingen ska vara en 
sammanbindande länk mellan olika mölleföreningar och privata 
mölleägare samt kontaktorgan med kommuner och myndigheter. 
Föreningen bis tår med råd vid renoveringar och hjälper till att bevara 
intresset för det skånska kulturarvet med möllor bl. a genom att sprida 
information. Flackarps mölla har under Skånska Möllors tid som ägare 
renoverats och har bland annat genom bidrag från Staffanstorps kommun 
fått nya vingar och en ny främre utstickare. Föreningen önskar nu att 
Staffanstorps kommun ska överta möllan. Föreningen framhåller dess 
värde som turistmål. 

I nuläget bedöms inte kommunen ha varken kunskap eller medel att 
sköta möllan på ett adekva t sätt. En lokal kulturförening som äger möllan 
och sköter den kan söka bidrag hos kommunen för sin verksamhet. 
Staffanstorps kommun bör uppmana Skånska Möllor att verka för att en 
lokal förening bild as. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsu tskotte t ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att uppmana föreningen Skånska Möllor 
a tt verka för att en loka l förening bildas, som kan äga och handha skötsel 
av Flackarps Mölla, samt att avslå ansökan om övertagande av Flackarps 
Mölla. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

![J 
Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 219 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-12-02 
Skrivelse från fören ingen Skånska Möllor 2014-10-10 

1 0(14) 

DATUM: 2014-12-08 

J;;;ndes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

§220 Remittering av motion om översyn av motioners 

behandling i statfanstorps kommun 
2013-KS-286 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till stabschefen för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om översyn av motioners 
behandling i Staffanstorps kommun. Motionären yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att motioner väckta av en ledamot i 
kommunfullmäktige hanteras i enlighet med kommunallagens 
intentioner vilket innebär a tt en motion alltid ska beslutas i 
kommunfullmäktige sedan nödvändig beredning har skett i berörd 
nämnd, s ty relse e ller beredning. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 
2013, § 169 a tt remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att remi ttera motionen till stabschefen för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-12-03 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r s tf! 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

§221 Remittering av motion om familjecentral i Hjärup 
2014-KS-489 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till socia lnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har lämnat in en motion om familjecentral i Hjärup. 

Kommunful lmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 november 
2014, § 170 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-12-03 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-08 

§222 Remittering av motion om kultur- och fritidsplan för 

statfanstorps kommun 
2014-KS-522 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Werner Unger (S) har lämnat in en motion om kultur- och fri tidsplan för 
Staffanstorps kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 november 
2014, § 175 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-12-03 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C5 4/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12 -08 

§223 Remittering av motion om hundrastgårdar i statfanstorps 

kommun 
2014-KS-530 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion om hundrastgårdar i 
Staffanstorps kommun. 

Kommunfullmäktige beslu tade vid sitt sammanträde den 17 november 
2014, § 176 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner a tt arbetsutskottet har beslutat i enlighe t med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-12-03 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


