
Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrel sens arbetsutskott 1 (23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-03-23 
Klockan 09.30-11.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Esa rp 
§ 20- § 38 

Christian Sonesson (M) ordf. 
Pierre Sjöström (S) 
Nino Vidovic (M) 

Inga lill Hellberg 
Henrik Lerh in 
Johanna Liwenborg § 21 
Stina Hansson §§ 22-24 
Helen Sundin § 22 
Eva Mellberg § 24 
Birgitta Kopperud § 23 

Pierre Sjöström (S) 

Cecil ia Jansson §§ 22-27 
Lisa Callreus § 31 
Carin Ni lsson § 32 
Vesna Casitovski 

Rådhuset onsdagen den25mars 2015 klockan 16.00 

Sekreterare VesntJasitovski ~ 

(u~~~ ~c::::.:s -----

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-03-23 
stalfanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Ans lag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2015-03-23 
Klockan 09.30-11.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Esarp 
§ 20 - § 38 

2015-03-26 
2015-04-16 
Rådhuset 

Vesna Casitovski 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U t dragsbes tyr k a n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

3(23) 

DATUM: 2015-03-23 

Innehållsförteckning 

§20 
§21 
§22 
§23 
§24 
§25 

§26 

§27 
§28 

§29 
§30 
§31 

§32 
§33 
§34 
§35 

§36 

§37 

§38 

Ordförandens signatur 

C) 

Information om Hjärups försko la och nya skola ......................................... 4 
Informa tion om ny hemsida för Staffanstorps kommun .. .. ..... ... .. ... .... ..... ... . 5 
Ekonomisk analys, Kyrkbyns- och Bor~gårds förskola, familjedaghemmen. 6 
Ekonomisk analys, Stationsbyns- och Akervindans försko la .. ..... ..... .. ...... ... 7 
Ekonomisk analys, Lapptäckets- och Ängslyckans förskola ..... .... ...... ......... 8 
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 2015-0 1-01 -

2015-02-28 ·················· ·· ·· ·· ··· ·· ···· ·· ······ ·· ······· ·· ····················· ········ ···· ······ ······ 9 
Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun 2015-01-01 - 2015-02-
28 .. ..... .... ..... .... .. .. .......... ... ............. ..... .......................................... ... ........ . 10 
Årsredovisning för år 2014 fö r Staffanstorps kommun .. ... ....... ....... .. .. ...... 11 
Ändring av sammanträdesdatum under 2015 för arbetsutskottet, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ............. .. ... .. .... ... .. ...... ... .. ...... . 13 
Yttrande över Översiktsplan för de l av Kirseberg .......................... .. .......... 14 
Detaljplanering av området Ängslyckan i Hjärup ...... ... ... ........ ... ............... 15 
Föravtal Hjärup Västerstad skelettplan och Etapp lA, omfattande 
fastigheterna Hjärup 7: 1 och 22:1 ... .... ...... ... .. ......... ....... .. ........... ..... .... .... 16 
Försäljning av mark, Kabbarp 3:8 .... .............. ... .. ................... ............... ... 17 
Sva r på medborgarförslag om parkeringsvakter i Staffanstorps centrum ... 18 
Svar på medborgarförslag om lokalbussar i Staffanstorp ....... .. .... .... .. ... ... .. 19 
Svar på motion om översyn av motioners behandling i Staffanstorps 
kommun ............... ... ... .. ............ ... .. .. ... .... .. .... .. ........ ... ....... ..... ........... .. ...... 20 
Svar på motion om att utvidga adressatkretsen för interpellationer och 
frågor i Staffanstorps kommun ... ... ........ ...... ....... ..... ....... ... .. ... ... .... ... ... .... . 21 
Remittering av motion om riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i 
Staffanstorps kommun .. .. ... .. ...... ............ ... .. .... ...... .. .... ... .... ..... ..... ..... ... ..... 22 
Remittering av motion om dia log med T rafikverket om ombyggnad av 
trafikplats Särslöv på väg 11 .... ........ ........... ..... ....... ............ .. ... .. ... .. ....... ... 23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4,( 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(23) 

DATUM: 201 5-03-23 

§20 Information om Hjärups förskola och nya skola 

Ordförandens signatur 

c s 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga info rmationen till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens a rbetsutsko tt beslutade den 3 ma rs 2014, § 31, a tt 
tillsvidare vid ordinarie sammanträden med arbetsutsko ttet ska info rma tion 
lä mnas om pågående planering av en ny skola i Hjärup samt att barn- och 
utbildningsnämndens a rbetsutsko tt ska bjudas in fö r a tt delta vid 
överläggningen . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

11 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(23) 

DATUM: 2015-03-23 

§21 Information om ny hemsida för statfanstorps 

kommun 

Ordförandens signatur 

C5 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga info rma tionen till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Ko mmunikatören Johanna Livvenbo rg informerar om det pågående a rbetet 
med införande av ny hemsida fö r Sta ffansto rps kommun. 

Ju";iides signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§22 Ekonomisk analys, Kyrkbyns- och Borggårds förskola, 

familjedaghemmen 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Färskolechefen Helen Sundin och skolchefen Stina Hansson redogör för 
bokslut år 2014 för Kyrkbyns- och Borggårds försko la och 
familjedaghemmen . 

Ordförandens signatur Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 

c s {J 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(23) 

DATUM: 201 5-03-23 

§23 Ekonomisk analys, Stationsbyns- och Åkervindans 

förskola 

Ordförandens signatur 

c s 

Arbetsutskottet besluta r 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Fä rskolechefen Birgitta Kopperud och skolchefen Stina Hansson redogör 
för bokslut 2014 för Stationsbyns- och Åkervindans förskola. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(23) 

DATUM: 2015-03-23 

§24 Ekonomisk analys, Lapptäckets- och Ängslyckans 

förskola 

Ordförandens signatur 

c s 

Arbet sutskottet beslutar 

att lägga info rmationen ti ll hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Färskolechefen Eva M ellberg och skolchefen Stina Hansson redogör för 
bokslut 2014 för La pp täckets- och Ängslyckans förskola. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1( 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-03-23 

§25 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för 

perioden 2015-01-01 - 2015-02-28 
2015-KS-95 

Arbetsutskottet beslutar f ö resl å kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2015-01-01 -
2015-02-28 fö r kommunstyrelsen . 

Ärendebeskrivning 

Ko mmundirektören Inga lill Hellberg förelägge r en ekonomisk uppfö ljning 
för perioden 201 5-01 -01- 2015-02-28. 

Yrkanden 

O rdfö randen Christ ian Sonesson (M ) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föres lå ko mmunstyrelsen beslu ta a tt godkänna redovisad ekonomisk 
uppföljning för perioden 2015-01 -01 -2015-02-28 fö r kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

O rdföranden ko nstatera r a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt arbetsutskottet har bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2015-03-15 
Må nadsuppfö ljning för kommunstyrelsen 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

di 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 0(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§26 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun 

2015-01-01-2015-02-28 
2015-KS-96 

Arbetsutskottet beslutar f öreslå kommunst yrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2015-01-01 -
2015-02-28 för Staffanstorps kommun samt att för kännedom anmäla 
ärendet till kommunfu llmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Cecilia Jansson förelägger en ekonomisk uppföljning för 
perioden 2015-01-01 - 20 15-02-28 för Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christ ian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
fö reslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk 
uppföljning för perioden 2015-01-01- 2015-02-28 för Staffanstorps 
kommun samt att för kä nnedom anmä la ärendet till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast fö religger ett förslag ti ll beslut och 
finner att arbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunder lag 

Tjänsteskrivelse 2015-03-12 
Månadsuppfö ljning fö r Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4.1 



S taftanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11 (23) 

DATUM: 20 15-03-23 

§27 Arsredovisning för år 2014 för Staffanstorps kommun 
2015-KS-39 

Ordförandens signatu r 

CJ 

Arbetsutskottet beslutar dels föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till kommunrevisionen för dess granskning överlämna i ä rendet 
utarbetat förslag till å rsredovisning med där tillhörande bilago r fö r år 2014 
för Staffanstorps kommun, samt 

att till kommunfullmäktige överlämna i ärendet föreliggande årsredovisning 
med tillhörande bilagor för år 2014 för Staffanstorps kommun. 

dels besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna överlämnad årsredovisning med tillhörande bilago r för år 
2014 för Staffanstorps ko mmun. 

Ärendebeskrivning 

Sedan kommunstyrelsen har erhållit övriga nä mnders redovisning av 
medelsförvaltningen under föregående budgetår ska ko mmunstyrelsen 
upprätta en årsredovisning. 

Årsredovisningen ska av kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna och 
kommunfullmäktige senast den 15 april året efter det som redovisningen 
avser. Årsredovisningen sk a sedan godkännas av kommunfullmä ktige, som 
före beslut om godkännande av årsredovisningen bör ha fattat bes lut om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att a rbetsutskottet dels ska 
besluta fö reslå kommunstyrelsen besluta att till kommunrevisionen för dess 
g ranskning överlämna i ärendet utarbetat förslag till å rsredovisning med 
där tillhörande bilagor för år 2014 för Staffanstorps kommun, samt att t ill 
kommunfullmäktige överl ämna i ä rendet föreliggande årsredovisning med 
ti llhörande bilagor för år 2014 fö r Staffanstorps kommun, dels besluta 
fö reslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna överlämnad årsredovisning med tillhörande bilagor fö r år 2014 
för Staffanstorps ko mmun. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstatera r a tt det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutsk ottet har beslutat i enlighet med detta . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 



stal fanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

(_s 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

Forts. § 2 7 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-03-1 3 
Årsredovisning för år 2014 för Staffanstorps kommun med tillhörande 
bilagor 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

d/ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-03-23 

§28 Ändring av sammanträdesdatum under 2015 för 

arbetsutskottet, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

2014-KS-414 

Arbetsutskottet beslutar dels 

att arbetsutskottets sammanträde den 22 juni 201 5 flyttas ti ll den 24 
augusti 2015 och att sammanträdet den 19 oktober 2015 utgår, 

dels föreslå kommunstyrelsen besluta 
att kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 20 15 utgå r, samt 

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2015 utgår. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ändring av sammanträdesdatum under år 2015 för 
kommunstyrelsens a rbetsutskott, kommunstyrelsen och 
ko mmunfullmä ktige. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet dels ska besluta a tt 
arbetsutskottets sammanträde den 22 juni 2015 fl yttas till den 24 augusti 
2 015 och a tt sammanträdet den 19 oktober 2015 utgå r, dels föreslå 
kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens sammanträde den 9 
november 2015 utgår, samt dels fö reslå kommunstyrelsen besluta fö reslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträde den 23 
november 2015 utgå r. 

Beslutsgång 

O rdföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutsko ttet ha r bes lutat i enlighet med detta. 

Bes l ut s underlag 

Tjänsteskrivelse 201 5-03-12 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4.1 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14(2 3) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§29 Yttrande över Översiktsplan för del av Kirseberg 
2015-KS-60 

Arbetsutskottet beslutar 

att inte avge yttrande över Översiktsplan för del av Kirseberg. 

Ärendebeskrivning 

Malmö stad har översänt Övers iktsplan för del av Kirseberg med möjlighet 
för Staffanstorps kommun att yttra sig. Översiktsplanen berör området 
kring stationsläget Östervärn, Johanneslust och Järnvägsverkstäderna. 
Planen ger möjlighet ti ll en utveckling av bostäder och verksamheter. 

Staffanstorps kommun berörs genom att den tänkta sträckn ingen av 
Simrishamnsbanan anknyter till Kontinenta lbanan genom området och med 
kopp ling ti ll Östervä rns sta tion. Översiktsplanen tillgodoser vä l det in tresse 
som kommunen har utifrån Simrishamnsbanan. Det finns med detta inga 
ytterligare intressen som behöver beaktas genom ett yttrande. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutskottet ska bes luta 
a tt inte avge yttrande över Översiktsplan för del av Kirseberg. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast fö religger ett förslag till beslu t och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-03-12 
Översiktsplan för del av Kirseberg 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

(J 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-03-23 

§30 Detaljplanering av området Ängslyckan i Hjärup 
2015-KS-91 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att å terkalla uppdrag givna i beslut § 46 2010-05-31 angående 
deta lj p laneuppdrag för området vid Ängslyckan i Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har i sitt beslut den 31 maj § 46 gett i uppdrag till 
kommundirektören att på börja a rbetet med bebygga området vid 
Ängslyckan i Hjärup samt ti ll miljö- och samhä llsbyggnadsnä mnden att 
utarbeta deta ljplan för området. Eftersom ingen exploa tör visat intresse för 
områ det och markna den ha r varit svag sedan beslutet fattades har 
uppdragen inte på börjats. 

I samband med a tt beslut fatta ts o m att en ny förskola ska ersä tta 
nuvarande Ängslyckans försko la har aktua lisera ts behov av en utökning av 
förskolans tomt till att inbegripa även den del av kvarteret som avses i 
ko mmunstyrelsens tidigare beslut. Med detta som bakgrund föreslås a tt 
beslutet återka llas. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrka r att a rbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta återkalla uppdrag givna i bes lut § 46 2010-05-3 1 
angående detaljplaneuppdrag fö r området vid Ängslyckan i Hjä rup. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligge r ett fö rslag till beslut och 
finner a tt a rbetsutskottet har bes lu tat i enlighet med detta . 

Bes l ut s underlag 

Tjänsteskri ve lse 2015-03-13 
Kommunstyrelsens beslut § 46, 201 O 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1f} 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-03-23 

§31 Föravtal Hjärup Västerstad skelettplan och Etapp 1A, 

omfattande fastigheterna Hjärup 7:1 och 22:1 
2015-KS-75 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna utarbetat förslag till föravtal beträffande Hjärup Västerstad 
skelettplan och Etapp lA, omfattande fastigheterna Hjärup 7: l och 22: l. 

Ärendebeskrivning 

Skanska Sverige AB har ansökt om planläggning av del av fastigheterna 
Hjärup 7:1 och 22:1. Fastigheterna används idag som före detta 
verksamhetsområde/industrimark och obebyggd lantbruksjord. 
M ålsä ttningen ä r att fastigheterna ska exploateras i enlighet med program 
till detaljplaner Västerstad Staffanstorps kommun samrådsförslag 2015-02-
25. 

Föravtalet omfattar två deta ljplaner , Hjärup Västerstad Skelettplan och 
Etapp lA. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta godkänna utarbetat förslag till föravtal 
beträ ffande Hjärup Västerstad Skelettp lan och Etapp lA, omfattande 
fastigheterna Hjärup 7:1 och 22:1. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till bes lut och 
finner att arbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-02-25 
Föravtal 
Rarnavtak- Hjärup Väster 

Ord förandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

r_ ) (If 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§32 Försäljning av mark, Kabbarp 3:8 
2015-KS-104 

17(23) 

DATUM: 201 5-03-23 

Arbet sutskott et beslut ar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige beslut a 

att bemyndiga kommunstyrelsen a tt försä lja Staffanstorp Kabbarp 3:8, 
varvid försäljningspriset ska minst motsvara vid försäljningen gä llande 
marknadspriset från åkermark av samma klassificering. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun förvärvade å r 2001 Kabbarp 3:8 av Malmöhus läns 
landsting. Fastighetens totala area l var ca l 06 ha. Syftet med förvärvet var 
att underlätta för N aturbruksgymnasiet a tt få ti llgång ti ll mark i 
undervisningssyfte. År 2002 förvä rvar Naturbruksgymnasiet Hvi lan AB e tt 
område om 58 ha, Kabbarp 2:22. Res terande del, ca 45 ha , ura rrenderas till 
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Kabbarp 3:8 har idag ingen strategisk betydelse fö r Staffanstorps kommun 
och är inte redovisad som framtida utbyggnadsområde i översiktsp lanen. 
I södra delen av området är ca 8 ha, deta ljplanelagt fö r ridsportanläggning. 
Denna anläggning kommer inte att byggas ut pga. för höga kostnader. 
Åkermarksklassificeringen variera mellan +9 och + 1 O vilket ger ett ca-pris 
på 400 000 - 425 000 kronor per ha vid en fö rsä ljning på ö ppna 
marknaden. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att a rbetsutskottet ska bes luta 
föreslå kommunstyrelsen besluta fö reslå kommunfu llmäktige besluta att 
bemyndiga ko mmunstyrelsen att försä lja Staffanstorp Kabbarp 3:8, varvid 
försä ljningsprise t ska minst mo tsva ra vid fö rsä ljningen gällande 
marknadspriset från åkermark av samma klassificering. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast förel igger ett fö rslag till beslut och 
finner att a rbetsutskottet ha r besluta t i enlighet med detta. 

Beslut sunderlag 

Tjänsteskrivelse 201 5-03-16 
Ka rta 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

0 



s taftanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§33 Svar på medborgarförslag om parkeringsvakter i 

Staffanstorps centrum 
2014-KS-464 

Arbet sut skottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfu llmäktige beslut a 

att med hänvisning ti ll det i ä rendet redovisade anse medborgarförslaget 
bifa llet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfu llmä ktige beslutade vid sitt sa mma nträde den 27 februari 2012 
§ 2 8 a tt remittera in lämna t medbo rga rfö rslag om parkeringsvakte r i 
Staffa nsto rps centrum ti ll kommunstyrelsen fö r beslut om beredning. 

Förslagsstä lla ren visa r på flera praktiska situationer då svårigheter att 
parkera har g jort att tillgängligheten till service och ak tiviteter fö rsvå rats. 
Staffanstorps kommun har de senaste å ren uppmärksammats från fle ra hå ll 
om brister i efterlevnaden av gä llande parkeringsregler. Med detta som 
bakgrund har kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 16 ma rs 2015 
bes lu ta t a tt fö reslå kommunfullmä ktige att införa pa rkeringsövervakn ing i 
Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonesson (M ) yrka r att arbetsu tskottet ska besluta 
fö reslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
med hänvisning ti ll det i ä rendet redovisade anse medbo rga rfö rslaget 
bifa llet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
fi nner att a rbetsutskottet ha r beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskr ivelse 201 5-03-12 
M ed borga rförslag 
Arbetsutskottets beslut § 28, 2012 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

11 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

19(23) 

DATUM: 2015-03-23 

§34 Svar på medborgarförslag om lokalbussar i 

statfanstorp 

Ordförandens signatur 

{5 

2014-KS-463 

Arbetsutskottet bes l u tar 

att å terremittera ärendet till kommundirektören för att utreda 
möjligheterna att infö ra en lokalbusslinje inom kommunen, gä rna i form av 
mindre eld rivna fordon samt kostnadsalternativ för detta . 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige bes lutade den 23 april 2012 § 45 att å terremittera 
medborgarförslaget om lokalbussa r i Staffanstorp till kommunstyrelsen för 
att utreda möjligheterna att införa loka lbusslinjer inom kommunen, gä rna i 
form av mindre eldrivna fordon, samt kostnadsa lternativ fö r detta . 

Kommundirektö ren har i ä rendet föreliggande tjänsteskrivelse yttrat sig 
över medborgarförslaget. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Christian Sonesson (M), att 
a rbetsutsko ttet ska besluta att å terremittera ä rendet ti ll kommundirektören 
för att utreda möjligheterna a tt införa en loka lbusslinje ino m kommunen, 
gärna i form av mindre eldrivna fordon samt kostnadsa lterna tiv för detta . 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirekören s tjänsteskrivelse 
M edborgarfö rslag 
Kommunfullmäktiges besluta § 45, 2012 

Justerandes signatur 

1,1 
Utdragsbestyrka n de 



s taftanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§35 Svar på motion om översyn av motioners behandling 

i statfanstorps kommun 
2013-KS-286 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i stabschefens 
skrivelse daterad 2015-01-16. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om översyn av motioners 
behandling i Staffanstorps kommun. Motionären yrkar att 
kommunfullmäktige ska besluta att motioner väckta av en ledamot i 
kommunfullmäktige a lltid ska beslutas i kommunfullmäktige sedan 
nödvändig beredning har skett i berörd nämnd, styrelsen eller beredning. 

Arbetsutskottet beslutade den 8 december 2014 § 220 att remittera 
motionen till stabschefen för yttrande. Stabschefen har i skrivelse daterad 
2015-01 -16 yttra t sig över motionen. 

Yrkanden 

Ord föranden Ch ristia n Sonesson (M) yrka r att a rbetsu tskortet ska bes l u ta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta a tt 
med hänvisning till det som redovisa ts i stabschefens skrivelse daterad 
2015-01-16 avslå motionen. 

Pierre Sjös tröm (S) yrkar att a rbetsu tskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 

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

Reservationer 

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

Beslutsunderlag 

s tabschefens skrive lse 2015-01-16 
Motion 
Arbetsutskottets beslut § 220, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 (23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§36 Svar på motion om att utvidga adressatkretsen för 

interpellationer och frågor i statfanstorps kommun 
2014-KS-75 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anse motio nen bifa llen på så sä tt at t av yttrande enligt motionärens 
yrkande avgivits, samt 

att e j beslu ta o m utvidgn ing av adressa tkretsen fö r interpella tioner och 
frågor. 

Ärendebeskrivning 

Björn Magnusson (FP) har lämna t in en motion om a tt utvidga 
adressatkretsen för interpellationer och frågor. 

Arbetsutsko ttet besluta de den 30 april 2014 a tt remittera mo tionen till 
stabschefen för yttran de. Stabschefen har i skrivelse daterad 20 15-01 -19 
yttrat sig över motionen . 

Yrkanden 

Ordfö randen Chr istian Sonesson (M) yrkar att a rbetsutsko ttet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfu llmäktige besluta a tt 
anse motionen bifallen på så sä tt att av yttrande enligt mot ionä rens yrkande 
avgivits, samt att ej besluta o m utvidgning av adressa tkretsen för 
interpella tioner och frågor. 

Beslutsgång 

Ordfö ra nden konsta tera r att det endast föreligger et t förslag till beslu t och 
finner a tt a rbetsutsko ttet har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

stabschefens skrivelse 2015-01-1 9 
M o tion 
Arbetsutsko ttets beslut § 88, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

22(23) 

DATUM: 2015-03-23 

§37 Remittering av motion om riktlinjer för konstnärlig 

utsmyckning i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

LJ 

2015-KS-36 

Arbetsut skot tet bes l ut a r 

att remit tera mo tionen till kommundirektören fö r yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lä mnat in en mo tion om riktl in jer fö r Staffansto rps 
kommuns konstnärliga utsmyckn ing. 

Ko mmunfu llmä kt ige beslutade den 23 februari 2 01 5 § 19 a tt remittera 
mo tionen till ko mmunstyrelsen fö r beredning. 

Yrkanden 

Pierre Sjöst röm (S) yrkar a tt a rbetsu tsko ttet ska besluta a tt remittera 
motionen till kommundirektö ren fö r yttrande. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till bes lu t och 
finner a tt a rbetsu tsko ttet ha r besluta t i enlighet med detta 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 201 5-03 -13 
M otion 

Justerandes signa tur 

a$1 
Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 

§38 Remittering av motion om dialog med Trafikverket 

om ombyggnad av trafikplats Särslöv på väg 11 
2015-KS-63 

Arbetsutskottet bes l u tar 

att remittera motionen till tekniska nämnden för yttra nde. 

Ärendebeskrivning 

Richard Olsson (SD) ha r lämnat in en motion med rubriken "Motion om 
dia log med Trafikverket om ombyggnad av trafikplats Särslöv på väg 11. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015 § 21 a tt remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrka r att arbetsutskottet ska besluta att remittera 
motionen ti ll tekniska nämnden 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 2015-03-13 
Mo tion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C j f(J 


