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^sk SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29)

m Sammanträdesdatum 2012-02-27

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Kommunstyretsens arbetsutskott

Rådhuset/ sammanträdesrum Esarp/ måndagenPlats och tid

den 27 februari 2012, klockan 13.30 -15.25

Beslutande Michael Sandin (M) ordförande
Christian Sonesson (M)
Torbjörn LÖvendahl (S)

Övriga deltagande Cecilia Jansson g 13-16
Torbjörn Eriksson g 13-15
Bertil Persson ^ 16

Göran Berggren § 34
Annika Nerd

Utses att justera Torbjörn Lövendahl (ers Christian Sonesson)
Justeringens plats och tid Rådhuset/1012-0^-01 klpckan 10.00
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Justerande

Torbjöfrn wendahl

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2012-02-27

Datum för anslags uppsättande 2012-03-02
Datum för anslags nedtagande 2012-03-25
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(29)

m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27

Innehållsförteckning Sid

13 Bokslut för år 2011 för resultatenheterna/ politisk verksamhet och 4

kommunstyrelsen/ godkännande av

§ 14 Bokslut för Staffanstorps kommun år 2011, information om pågå- 5
ende utarbetande av

§ 15 Teknisk beräkning av budgetutrymme och nämndernas budgetra- 6
mar för år 2013

§ 16 AB MalmÖregionens Avlopp/ framställan om borgensåtagande 7

17 Planprogram för stambanans närområde i Hjärup/ uppdrag om 8

upprättande av förslag till

§ 18 Förutsättningar för överförmyndarverksamheten/ yttrande över 9

kommunrevisionens granskning av

19 Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal 10
vårdnadshavare i Sverige/ godkännande av

20 Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott/ instruktion för 12

§ 21 Tilläggsavtal till konsortialavtal för regional vattenförsörjning ge- 13
nom Sy d vatten AB

§ 22 Besvarande/Remittering av motion om nedläggning av brev- och 14
paketservice i Hjärup

§ 23 Besvarande av motion om handläggning av ärenden enligt väckta 15
motioner och medborgarförslag

§ 24 Besvarande av motion om julutsmyckning i Hjarup 16

§ 25 Besvarande av motion om förändring av korsningen Lommavä- 17

gen/Gamla Lundavägen i Hjärup

Ordförandens sign Justerandenssign U td ragsbestyrkande
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27

§ 26 Besvarande av motion om att införa alkoholfri representation i Staf- 18
fanstorps kommun

§ 27 Besvarande av motion om undergång vid rondellen Önsvalavä- 19

genA^ästanvägen

28 Remittermg av medborgarförslag om införande av parkeringsÖver- 20
vakning genom parkeringsvakter

§ 29 Besvarande av medborgarfÖrslag angående fotbollsmål på Esarps 21
fotbollsplan

30 Besvarande av medborgarförslag angående upprustning av lekplat- 22
sen i Esarp

§ 31 Besvarande av medborgarförslag angående nya nät på fotbollsmål 23
på Esarps fotbollsplan

§ 32 Besvarande av medborgarförslag angående staket m m vid Esarps 24
fotbollsplan

33 Besvarande av medborgarförslag om uppsättning av hastighetsskylt 25
i Esarp

34 Information om verkställigheten av uppdrag om utredning angå- 26
ende lokalförsörjning (skola-förskola)

§ 35 Information om förhållanden vid av Staffanstorps kommun delägda 27
aktiebolag

§ 36 Information om planering för Staffanstorps kommuns 60-årsjubile- 28
umsfirande

§ 37 Staffanstorp Hjärup 8:15 och 8:16, föravtal om exploatering om 29

ordförandens sign Justeran^ns sign U td ragsbestyrkande

^^ !^S^is sig J



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(29)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13 2012-02-27

Bokslut för år 2011 för resultatenheterna, politisk verk-
samhet samt kommunstyrelsen, godkännande av m m
(dnr Ks 2012.56)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av upprättade/ i ärendet föreliggande/ förslag till bokslut för år 2011 för
den politiska verksamheten och kommunstyrelsen/ liksom även enligt kom-
mundirektörens skrivelse föranledd av genomgång av utarbetat bokslut för år
2011 för resultatenheterna.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2011 för kommunstyrelsen/

att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2011 för politisk verksamhet/
samt

att uppdra till kommundirektören att genomföra en extern analys av skola och
förskola avseende såväl verksamhet och ekonomi och dess samband/ varvid
resultaten av denna skall redovisas för kommunstyrelsen vid dess ordinarie
sammanträde den 28 maj 2012.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande

^^ ff- t
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^^s^
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14 2012-02-27

Bokslut för år 2011 för Staffanstorps kommun,
information om pågående utarbetande av (dnr Ks 2012.56)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller information om pågående arbete med
framtagande av underlag m m för färdigställande av förslag till årsredovisning
för år 2011, liksom om den preliminära prognos som föreligger om 2011 års re-
sultat för Staffanstorps kommuns verksamheter.

Arbetsutskottet beslutar

att med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^^c^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15 2012-02-27

Teknisk beräkning av budgetutrymme och nämndernas
budgetramar för år 2013 (dnr Ks 2011.363)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om nämndernas
beräkningsunderlag inför arbetet med utarbetande av förslag till budget för år
2013.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n de

^ ^ ^ r



vl

*» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(29)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 16 2012-02-27

AB Malmöregionens avlopp, framställan om
borgensåtagande (dnr Ks 2012.14)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt framstäl-
lan från AB Malmöregionens avlopp om att Staffanstorps kommun ingår bor-
gen för bolagets lån för finansiering av investering för nybyggnad av en pump-
station i Lomma med tillhörande ledningar.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att av kommunfullmäktige den 26
april 2011, § 29, antagen finanspolicy framgår att kommunen skall pröva an-
sökningar om borgen mycket restriktivt/ att huvudprincipen är att borgensav-
gift skall tas ut/ dock att kommunfullmäktige i enskilt fall kan besluta att avgift
för borgen inte skall tas ut/ samt att kommunfullmäktige kan besluta om olika
villkor och begränsningar för borgensåtagande.

Arbetsutskottet beslutar dels

att anmoda Bertil Persson (M)/ såsom ledamot i styrelsen för AB Malmöregio-
nens avlopp/ att med dess styrelse föra överläggningar om uttag av kommunala
borgensavgifter för bolagets lån/

ö o

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja AB Malmöregionens Avlopp borgen uppgående till högst l 200 000
kronor för dess lån för finansiering av sådana investeringar som framgår av
bolagets i ärendet aktuella ansökan/

att borgensåtagandet enligt första stycket är villkorat av att borgensavgift uttas/
då enligt de principer som redovisas i ekonomichefens i ärendet föreliggande
skrivelse/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att närmre beräkna och utta borgensavgift en-
ligt andra att-satsen.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs besty rkan d e

^
^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17 2012-02-27

Planprogram för stambanans närområde i Hjärup, upp-
drag om upprättande av förslag till (dnr Ks 2012,57)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende enligt strategiske planerings-
chefens promemoria den 14 februari 2012 angående behov av planprogram för
stambanans närområde i Hjärup.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommundirektören att upprätta förslag till planprogram för
stambanans närområde i Hjärup.

t

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^^ér ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sa m manträdesdatu m

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18 2012-02-27

Förutsättningar för Överförmyndarverksamheten, yttrande
över kommunrevisionens granskning av (dnr Ks 2012.20)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt kommun-
revisorernas granskning av förutsättningar för överförmyndarverksamheten/
över vilken önskas kommunstyrelsens svar senast den 30 mars 2012 angående
vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av framkomna synpunk-
ter.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger av kom-
mundirektören utarbetad skrivelse med förslag till yttrande.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att till kommunrevisorerna avge yttrande enligt i ärendet utarbetad skrivelse.

Torbjörn Lövendahl (S) får till protokollet fört särskilt yttrande enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ra g s bestyrkande

^s? a-



«sKSAU 18/12 Bilaga l
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SÄRSKILT YTTRANDE
(Förutsättningar för överf or mynd ar verksamheten)

Vi socialdemokrater anser att den politiska organisationen samt
arvodesbestämmelserna efter genomfört kommunalval ska fastställas att gälla för
kommande mandatperiod. Huvudprincipen ska vara att dessa beslut ändras i så liten
utsträckning som möjligt/ så att "spelreglerna" är klara i den kommunala

* *

organisationen.

Någon formell överenskommelse gällande den politiska organisationen och
arvodesbestämmelserna har i och för sig inte träffats mellan den moderata
kommunledningen och den socialdemokratiska oppositionen/ men vi har i ett tidigt
skede fått en redovisning av inriktningen och informellt framfört hur vi kommer att
förhålla oss till detta.

Av kommunrevisionens rapport framgår:
att de budgetmässiga förutsättningarna för verksamheten bör analyseras djupare
för att säkerställa att resurserna är i paritet med de uppdrag som verksamheten har
att utföra

att inför framtida ökade behov bör en genomgripande genomlysning göras av hur
överförmyndarverksamheten ska organiseras för att säkerställa kontinuiteten i
verksamheten.

Av kommundirektörens yttrande framgår i denna del:
"4) Verksamheten bedrivs genom uppdrag som ingår i den politiska
organisationen och förändringar sker därför lämpligen i samband med
mandatperiod sskif te. I god tid inför nästa sådant kommer verksamheten att
genomgå en genomlysning för att ta ställning till omfattning och

//* *

organisation.

* .

O ver f örmyndar verksamheten är av den speciella karaktären att den
socialdemokratiska oppositionen är beredd att medverka till revideringar redan
under innevarande mandatperiod/ men avser för dagen inte att lägga något yrkande
i ärendet/ utan avvaktar rapportens vidare hantering.

Staffanstorp den 27 februari 2011

SOCIALDEMO I STAFFANSTORPS KOMMUN

^ ^s

Torbjöm[Löve^idahl

-^- ^
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m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19 2012-02-27

rt

Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige, godkännande av (dnr
Ks 2012.58)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredmng ärende om tecknande av
överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av s k ensamkom-
mande barn.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 28 maj
2007, § 70, har beslutat bl a att bemyndiga kommunstyrelsen att med statliga
myndigheter teckna särskilda avtal rörande Staffanstorps kommuns motta-
gande av ensamkommande asylsökande barn.

I ärendet föreligger förslag till överenskommelse med Migrationsverket om
Staffanstorps kommuns mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnads-
havare i Sverige/ s k ensamkommande barn/ då att gälla under tiden 2012-02-04
- 2013-02-28.

Vid ärendets handläggning i arbetsutskottet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om mottagande av s k ensam-
kommande barn enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta/ i första hand/ att
återremittera förslaget till överenskommelse till kommundirektören/ då med
uppdrag att förhandla fram en ny överenskommelse om mottagande av ensam-
kommande asylsökande barn som omfattar sju platser/ och i andra hand, om
återremissyrkandet inte skulle bifallas/ föreslå kommunstyrelsen besluta att
teckna överenskommelse om mottagande av ensamkommande asylsökande
barn omfattande sju platser.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Torbjörn Lövendahls (S) återremissyrkande enligt ovan/ och förklarar där-
efter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat avslå detta yrkande/
vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrka n d e

^^-^^
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STAFFAN5TORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27

Därefter ställer ordföranden proposition på vart och ett av eget och Torbjörn
Lövendahls (S) respektive yrkande om avgörande av ärendet i sak enligt ovan/
och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet besluta att bi-
falla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte be-
gärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna avtal om mottagande av s k ensamkommande barn enligt i ären-
det föreliggande förslag.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) skriftligen enligt bilaga l.

t

Ordförandens sign Justerandens sign U td ra g s bestyrkande

^^ ^



KSAU § 19/12 Bilaga l
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^

RESERVATION
(Mottagande av ensamkommande asylsökande flyktingbam)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkanden:

att återremittera förslaget till överenskommelse med uppdrag åt
kommundirektören att förhandla fram en ny överenskommelse om
mottagande av ensamkommande asylsökande barn/ som omfattar sju
platser.

Då återremissyrkandet föll:

att teckna överenskommelse om mottagande av ensamkommande
asylsökande barn omfattande sju platser.

Staffanstorp den 27 februari 2012

.s

SOCIALDEM TE I STAFFANSTORPS KOMMUN

Torbjörn I/öve^dahl

^^
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20 2012-02-27

Instruktion för kommunstyrelsens arbetsmarknads-
utskott, fastställande av (dnr Ks 2012.59)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av instruktion med angivande av ansvar och befogenheter för kommunstyrel-
sens arbetsmarknadsutskott.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa instruktion för kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott enligt i
ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) får all protokollet fört särskilt yttrande enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sfgn Utd ragsbestyrkande

-^ ^



KSAU § 20/12 Bilaga l
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SÄRSKILT YTTRANDE
(Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott)

Kommunstyrelsen beslöt den 4 april 2011, § 51, att kommunstyrelsen
skall ha ett särskilt utskott för arbetsmarknadsfrågor/ då med uppgift att
ansvara för uppgifter och ärenden som rör individers möjlighet och
förmåga till förvärvsarbete/ samt att utse ledamöter i detta särskilda
utskott.

Sedan gick det sex månader/ och först den 3 oktober 2011 utsågs
ledamöterna i utskottet.

Fem månader efter detta avser kommunstyrelsen vid sitt sammanträde
den 12 mars 2012 att anta en instruktion för utskottet.

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott kommer att ha sitt första
sammanträde den 26 mars.

Vi socialdemokrater anser att det är bra att fokuset sätts på
arbetsmarknadsfrågorna och gärna i form av ett arbetsmarknadsutskott/
men vi finner det minst sagt anmärkningsvärt att Moderaterna/ som i
praktiken regerar kommunen som ensamt parti/ inte har förmåga att
snabbare effektuera demokratiskt fattade beslut.

Arbetsmarknadsf rågarna kräver handlingskraft och ledarskap.

Staffanstorp den 27 februari 2011

SOCIALDEMOKRANA I STAFFANSTORPS KOMMUN

^
2=>

Torbjörn lövei/dahl

^-^- <^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21 2012-02-27

Tilläggsavtal till konsortialavtal för regional
vattenförsörjning genom Sydvatten AB (dnr Ks 2012.51)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt Sydvatten
AB:s skrivelse den 6 februari 2012 med framställan om godkännande av

* <

tilläggsavtal IV till gällande konsortialavtal/ då föranlett av att Ängelholms
kommun avser att inträda som delägare i Sydvatten AB.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 20 de-
cember 2010, § 106, beslutat att säga upp ingånget konsortialavtal avseende re-
gional vattenförsörjning genom Sydvatten AB/ vilket konsortialavtal gäller
t o m år 2015, och då med en uppsägningstid om fem år dessförinnan/ samt att
uppdra till kommunstyrelsen att föra förhandlingar om fortsatt giltighet av
konsortialavtal avseende regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB och
detta aktiebolags bestånd.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att, då utan ändring av sitt beslut den 20 december 2010, g 106, godkänna i
ärendet föreliggande tilläggsavtal IV som en del av det gällande och uppsagda
konsortialavtalet för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB.

Ordförandens sign JusteraridenssTgn Utd råg s b estyrkande

^ u.
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 22 2012-02-27

Besvarande av motion om nedläggning av brev- och
paketservice i Hjärup (dnr Ks 2012.27)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Magnusson (FP) väckt motion med förslag att Staffanstorps kommun aktivt
skall påverka Posten att även fortsättningsvis bedriva postservice i Hjärup/ vil-
ken motion kommunfullmäktige den 13 februari 2012, § 26, beslutat att remit-
tera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Till arbetsutskottets protokoll antecknas följande.

Av olika bestämmelser i kommunallagen/ liksom av principer som utvecklats i
rättspraxis framgår olika begränsningar i fråga om vilka olika verksamheter och
åtgärder som är tillåtna för kommuner att bedriva respektive vidta.

För arbetsutskottet har den 30 januari 2012, § 11 redovisats innehållet i de initi-
ativ och kontakter som tagits med anledning av Postens aviserade indragning
av post- och paketservice i Hjärup.

Arbetsutskottet/ som gör den bedömningen att det är synnerligen angeläget att
det för de boende i Hjärup där finns brev- och paketservice/ konstaterar att det
legala utrymmet för att bidra till upprätthållande av postservice i Hjärup är
synnerligen begränsat/ då det inte är en s k kommunal angelägenhet att svara
för sådan slags service/ men att sådana fortsatta åtgärder i denna sak som är
möjliga att företa bör vidtas.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till kommundirektören att vidta inom den kommunala kompetensen
fallande åtgärder syftande till fortsatt eller ny etablering av postservice i
Hjärup/

o

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att med arbetsutskottets beslut och redovisning av i ärendet upprättad PM bi-
falla motionen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkanäe

^z ^-^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 23 2012-02-27

Besvarande av motion om handläggning av ärenden
enligt väckta motioner och medborgarförslag (dnr Ks
2012.28)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Magnusson (FP) väckt motion med förslag om remittering till demokrati-ut-
skottet av förslag om ändrad ordning för handläggning av ärenden som väckts
genom motioner och medborgarförslag/ vilken motion kommun-fullmäktige
den 13 februari 2012, g 27, beslutat att remittera till kommun-styrelsen för be-
slut om beredning.

I ärendet föreligger skrivelse från kommunstyrelsens ordförande.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra dll kommundirektören att göra en översyn av gällande rutiner för
redovisning till kommunfullmäktige av nämnders beslut i ärenden enligt
väckta motioner och medborgarförslag/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Torbjörn Lövendahl (S) får till protokollet fört särskilt yttrande enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens~sign Utdragsbesfyrkande
y

^^ ^



KSAU § 23/12 Bilaga l

<*&a«
«

. .

SÄRSKILT YTTRANDE
(Handläggning av väckta motioner och medborgarförslag)

Björn Magnusson (fp) anger i motionens brödtext att det är hans "uppfattning att
motioner/medborgarförslag som väcks i KF också skall slutgiltigt behandlas i KF. En
medborgare (medborgarförslag) eller motionär (motioner) som ställer ett förslag till
kommunens högsta politiska organ förväntar sig att också att samma organ ger
honom eller henne ett svar. Att frågeställningen i mellantiden remitterats till annan
instans för yttrande eller beredning är mgen ursäkt för inte slutgiltigt behandla
förslaget där det är lagt//
^Folkpartiet Liberalerna i Staffanstorps kommun föreslår kommunfullmäktige
besluta:

att KF remitterar förslaget till demokratiutskottet för yttrande
att KF därefter fattar beslut i ärendet"

När vi socialdemokrater prövar motionen har vi att ta ställning till motionens båda
att-satser och då ser vi inte något skäl att frågan ska remitteras till demokratiutskottet
(läs: demokratiberedningen) och därmed faller andra att-satsen.

Vi socialdemokrater anser i grunden att den traditionella ordningen att motioner
remitteras och bereds för yttrande av sakkunnig nämnd/styrelse/ för att därefter
slutligen avgöras i kommunfullmäktige är en rimlig ordning. Under en tid väcktes
motioner av detalj kar aktar/ typ hur trottoarkanter skulle fasas/ vilket ledde till att vi
var beredda att tillämpa den modell som nu används. Efter att ha tillämpat denna
ordning under ett antal år/ kan vi nu konstatera att vi vid varje motions behandling/
oaktat om den är principiell/ funderar på vilken modell som egentligen tjänat
motionen bäst. Det som kan bli avgörande för vårt slutliga ställningstagande är den
alltmer utfrunnade roll som fullmäktige fått som beslutsinstans/ när huvuddelarna av
motionerna inte prövas i sak av de folkvalda.

Såsom motionens att-satser är formulerade kan vi inte bifalla dessa/ men i den stund

det kommer en motion med yrkande att återinföra den traditionella
mo tionsbehand lingen kommer vi att överväga ett bifall till en sådan motion.

Staffanstorp den 27 februari 2011

^P^I M A I STAFFANSTORPS KOMMUN

tö
Torbjörn Löv«^ndahl

-^ ^-
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24 2012-02-27

Besvarande av motion om julutsmyckning i Hjärup (dnr
Ks 2012.29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Magnusson (FP) väckt motion med förslag om julutsmyckning även i Hjärup/
vilken motion kommunfullmäktige den 13 februari 2012, § 28, beslutat att re-
mittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i denna motion föreslagen åt-
gärd faller inom ramen för tekniska nämndens kompetens och ansvarsområde
att pröva/ att ärendet inte är av sådant slag att det skall vara föremål för sak-
prövning av kommunfullmäktige/ samt att enligt gällande ekonormstyrprinci-
per nämnderna själva förfogar över tilldelad budgetram och kan fritt omdispo-
nera sitt anslag mellan sina verksamhetsområden.

Till arbetsutskottets protokoll antecknas även dess egen bedömning att i motio-
nen redovisat förslag framstår som befogat.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess prövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

Ord fö ra n d ens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^^ ^~
-/'
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 25 2012-02-27

Remittering av motion om förändring av korsningen
Lommavägen/Gamla Lundavägen i Hjärup (dnr Ks
2012.30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Magnusson (FP) väckt motion med förslag om förändring av korsningen
Lommavägen/Gamla Lundavägen i Hjärup/ vilken motion kommunfullmäktige
den 13 februari 2012, § 29, beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut
om beredning.

Arbetsutskottet beslutar

att för yttrande remittera motionen till kommundirektören.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

<^~^--^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26 2012-02-27

Besvarande av motion om att införa alkoholfri

representation i Staffanstorps kommun (dnr Ks 2012.31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av
Magnus Lunderquist (KD) väckt motion med förslag om införande av alkohol-
fri representation i Staffanstorps kommun/ vilken motion kommunfullmäktige
den 13 februari 2012, § 30, beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut
om beredning.

Arbetsutskottet låter till protokollet anteckna sin mening att det saknas anled-
ning att införa den slags bestämmelser som föreslås i motionen.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Torbjörn Lövendahl (S) får till protokollet fört särskilt yttrande enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^L



KSAU § 26/12 Bilaga l

<.&a«
^ -/

. .

SÄRSKILT YTTRANDE
(Motion om alkoholfri representation)

Magnus Lunderquist (kd) föreslår i sin motion att "all representation som bekostas
och/eller genomförs i kommunens namn ska vara fri från servering av alkohol."

Vid behandling av motioner väckta i kommunfullmäktige är det själva att-satsen som
den folkvalda församlingen ska pröva. Ibland är det möjligt att tolka beslutsförslaget
mer extensivt. Så är inte fallet vad gäller denna motion.

Vi socialdemokrater delar inte kristdemokraternas uppfattning att all representation i
vår kommun ska vara fri från alkoholhaltiga drycker/ varför vi inte kan bifalla
densamma.

Vi respekterar däremot uppfattningen att frågan om servering av alkohol ska prövas
allmänt sett och särskilt ska övervägas vid varje representationstillfälle.

Det kan övervägas framöver/ men för dagen ser vi inte skäl att ta fram en särskild
representationspolicy eller motsvarande med exakta regler/ men ser gärna att
kommunens representation utgår från följande förhållningssätt:

Vid de tillfällen representation förekommer i Staffanstorps kommun/ så ska denna
präglas av den skånska generositeten/ men måttfullhet ska gälla vid servering av
alkoholhaltiga drycker. Starksprit bör endast förekomma i undantagsfall. Alkoholfria
alternativ bör alltid finnas.

Staffanstorp den 27 februari 2011

SOCIALDEMOKRNA I STAFFANSTORPS KOMMUN

'tö
Torbjön^ Lö^endahl

-^f <EL
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KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27 2012-02-27

Besvarande av motion om undergång vid rondellen
N

Önsvalavägen/Västanvägen (dnr Ks 2012.40)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Helene
»

Öhman (FP) väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige skall uppdra
*_.

åt berörd enhet att bygga en undergång vid rondellen VII Önsvalavägen/
Västanvägen/ vilken motion kommunfullmäktige den 13 februari 2012, § 31, har
beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i denna motion föreslagen åt-
gärd faller inom ramen för tekniska nämndens kompetens och ansvarsområde
att pröva/ och att ärendet inte är av sådant slag att det skall vara föremål för
sakprövning av kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att överlämna motionen dll tekniska nämnden för dess prövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

^^ (tL.
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^35^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28 2012-02-27

Remittering av medborgarförslag om införande av
parkeringsövervakning genom parkeringsvakter(dnr Ks
2012.50)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt väckt
medborgarförslag med förslag om införande av parkeringsövervakning genom
parkermgsvakter/ vilket medborgarförslag kommunfullmäktige den 13 februari
2012, § 32, beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas följande till arbetsutskottets protokoll.

Den fråga som har aktualiserats i detta medborgarförslag har varit föremål för
kommunfullmäktiges prövning senast den 9 februari 2009, § 7, då kommun-
fullmäktige beslöt att avslå i det ärendet väckta medborgarförslag om att i
Staffanstorps kommun införa kommunal parkeringsövervakning.

Dessförinnan har kommunfullmäktige dels den 23 april 2007, § 49, dels den 2
juni 2008, § 82, avslagit genom motioner respektive medborgarförslag fram-
förda förslag om införande av kommunal parkeringsövervakning i Staffans-
torps kommun.

Arbetsutskottet beslutar

att dll kommundirektören för yttrande remittera i ärendet väckt medborgarför-
slag om att i Staffanstorp införa parkeringsövervakning genom parkeringsvak-
ter.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

-^^ ^~^
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 29 2012-02-27

Besvarande av medborgarförslag angående fotbollsmål
på Esarps fotbollsplan (dnr Ks 2012.48)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt väckt
medborgarförslag med förslag om att ersätta det rostiga fotbollsmålet på Esarps
fotbollsplan/ vilket medborgarförslag kommunfullmäktige den 13 februari 2012,

33, har beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas följande till arbetsutskottets protokoll.

Medborgarförslag kan endast behandlas av kommunfullmäktige om de gäller
s k kommunala angelägenheter/ dvs sådant som en kommun har rätt eller
skyldighet att ansvara för och besluta om.

I ärendet akhiellt medborgarförslag bedöms inte avse en kommunal angela-
genhet eftersom Staffanstorps kommun inte är ägare av/ och inte heller har nå-
got skötselansvar för/ Esarps fotbollsplan.

Av utredningen i ärendet framgår att Staffanstorpshus AB äger den fastighet på
vilken Esarps fotbollsplan är belägen.

Företrädare för Staffanstorpshus AB har framställt önskemål om att medborgar-
förslaget översänds till bolaget för dess ställningstagande till den där föreslagna
åtgärden om utbyte av fotbollsmål på Esarps fotbollsplan.

Arbetsutskottet beslutar dels

att översända i ärendet väckt medborgarförslag till Staffanstorpshus AB/ då för
dess prövning av i detta framfört förslag om att ersätta ett fotbollsmål på Esarps
fotbollsplan med nytt sådant/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att/ med arbetsutskottets beslut att översända medborgarförslaget till Staffans-
torpshus AB/ anse medborgarförslaget besvarat.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^-^^ ^L
^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30 2012-02-27

Besvarande av medborgarförslag angående upprustning
av lekplatsen i Esarp (dnr Ks 2012.45)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt väckt
medborgarförslag med förslag om upprustning av lekplatsen i Esarp/ vilket
medborgarförslag kommunfullmäktige den 13 februari 2012, § 34, beslutat att
remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas följande till arbetsutskottets protokoll.

Medborgarförslag kan endast behandlas av kommunfullmäktige om de gäller
s k kommunala angelägenheter/ dvs sådant som en kommun har rätt eller
skyldighet att ansvara för och besluta om.

I ärendet akhiellt medborgarförslag bedöms inte avse en kommunal angelä-
genhet eftersom Staffanstorps kommun inte är ägare av/ och inte heller har nå-
got skÖtselansvar för/ lekplatsen i Esarp.

Av utredningen i ärendet framgår att Staffanstorpshus AB äger den fastighet på
vilken lekplatsen i Esarp är belägen.

Företrädare för Staffanstorpshus AB har framställt önskemål om att medborgar-
förslaget översänds till bolaget för dess ställningstagande till den där föreslagna
åtgärden om upprustning av lekplats.

Arbetsutskottet beslutar dels

att översända i ärendet väckt medborgarförslag till Staffanstorpshus AB/ då för
dess prövning av i detta framfört förslag om upprustning av lekplatsen i Esarp/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att/ med arbetsutskottets beslut att översända medborgarförslaget till Staffans-
torpshus AB/ anse medborgarförslaget besvarat.

Ordförandens sig n Justerandenssign Utdragsbestyrkande

^~^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 31 2012-02-27

Besvarande av medborgarförslag angående nya nät på
fotbollsmål på Esarps fotbollsplan (dnr Ks 2012.46)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt väckt
medborgarförslag med förslag om att ersätta trasiga nät på fotbollsmålen på
Esarps fotbollsplan, vilket medborgarfÖrslag kommunfullmäktige den 13 febru-
ari 2012, § 35, beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om bered-

t

ning .

Det antecknas följande till arbetsutskottets protokoll.

Medborgarförslag kan endast behandlas av kommunfullmäktige om de gäller
s k kommunala angelägenheter/ dvs sådant som en kommun har rätt eller
skyldighet att ansvara för och besluta om.

I ärendet aktuellt medborgarförslag bedöms inte avse en kommunal angelä-
genhet eftersom Staffanstorps kommun inte är ägare av/ och inte heller har nå-
got skötselansvar för/ Esarps fotbollsplan.

Av utredningen i ärendet framgår att Staffanstorpshus AB äger den fastighet på
vilken Esarps fotbollsplan är belägen.

Företrädare för Staffanstorpshus AB har framställt önskemål om att medborgar"
förslaget översänds till bolaget för dess ställningstagande till den där föreslagna
åtgärden om utbyte av nät på fotbollsmålen på Esarps fotbollsplan.

Arbetsutskottet beslutar dels

att översända i ärendet väckt medborgarförslag till Staffanstorpshus AB/ då för
dess prövning av i detta framfört förslag om att ersätta trasiga nät på fotbolls-
mål på Esarps fotbollsplan med nya sådana/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
atf med arbetsutskottets beslut att översända medborgarförslaget till Staffans-
torpshus AB/ anse medborgarförslaget besvarat.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

<^./

^ 'c
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KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32 2012-02-27

Besvarande av medborgarförslag angående komplettering
av staket m m vid Esarps fotbollsplan (dnr Ks 2012.47)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt väckt
medborgarfÖrslag med förslag om att komplettera staket m m vid Esarps fot-
bollsplan/ vilket medborgarförslag kommunfullmäktige den 13 februari 2012,
37, beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas följande till arbetsutskottets protokoll.

Medborgarförslag kan endast behandlas av kommunfullmäktige om de gäller
s k kommunala angelägenheter/ dvs sådant som en kommun har rätt eller
skyldighet att ansvara för och besluta om.

I ärendet aktuellt medborgarförslag bedöms inte avse en kommunal angelä-
genhet eftersom Staffanstorps kommun inte är ägare av/ och inte heller har nå-
got skötselansvar för/ Esarps fotbollsplan.

Av utredningen i ärendet framgår att Staffanstorpshus AB äger den fastighet på
vilken Esarps fotbollsplan är belägen.

Företrädare för Staffanstorpshus AB har framställt Önskemål om att medborgar-
förslaget översänds till bolaget för dess ställningstagande till den där föreslagna
åtgärden om komplettering med staket m m vid Esarps fotbollsplan.

Arbetsutskottet beslutar dels

att översända i ärendet väckt medborgarförslag till Staffanstorpshus AB/ då för
dess prövning av i detta framfört förslag om att komplettera staket m m vid
fotbollsplanen i Esarp/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att/ med arbetsutskottets beslut att översända medborgarförslaget till Staffans-
torpshus AB/ anse medborgarförslaget besvarat.

Ördförand ens sign Justerandenssign Utdrag s bestyrka n de

s"^ y-.-.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott ö<5 2012-02-2700

Besvarande av medborgarförslag om uppsättning av
hastighetsskylt i Esarp (dnr Ks 2012.49)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt väckt
medborgarförslag med förslag om att hastighetsbegränsningsskylt sätts upp på
Kongsmarksvägen i Esarp/ vilket medborgarförslag kommunfullmäktige den 13
februari 2012, g 36, beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om
beredning.

Det antecknas följande till arbetsutskottets protokoll.

Trafikverket är väghållare för Kongsmarksvägen i Esarp/ varför Staffanstorps
kommun saknar utrymme för att fatta beslut i sak med anledning av detta
medborgarförslag.

Arbetsutskottet beslutar dels

att till Trafikverket för ställningstagande till framfört förslag översända i ären-
det väckt medborgarförslag/

ä o

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att/ med arbetsutskottets beslut att översända medborgarförslaget till Trafik-
verket anse medborgarförslaget besvarat.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^-'
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 34 2012-02-27

Lokalförsörjningsfrågor, information om verkställigheten
av uppdrag om utredning angående (dnr Ks 2011.333)

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 21 november 2011, g 166, i ärende vari
lämnats kommundirektören uppdrag att utreda det framtida behov av lokaler
för skola och förskola/ beslutat bl a att uppdra till kommundirektören att under
utredningstiden löpande till arbetsutskottet rapportera om fortskridandet av
utredningsarbetet/ och att då också redovisa förslag till delbeslut.

För arbetsutskottet redovisas vidtagna och planerade åtgärder inom ramen för i
ärendet lämnat uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar

att med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ <^
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 35 2012-02-27

Information om förhållanden vid av Staffanstorps
kommun delägda aktiebolag (dnr Ks 2012.22)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller information om aktuella förhållanden
vid olika av Staffanstorps kommun delägda aktiebolag.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s besty rka n de

^ ^-
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36 2012-02-27

Information om planering för Staffanstorps kommuns 60-
o

årsjubileumsfirande (dnr Ks 2011.369)

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 december 2011, § 183, beslutat bl a
att godkänna redovisat koncept m m för firande av att Staffanstorps kommun
år 2012 har varit en egen kommun i 60 år.

För kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas enligt godkänt koncept utfört
och planerat arbete för firande av Staffanstorps kommuns 60-årsjubileum som
egen kommun.

Arbetsutskottet beslutar

att/ med godkännande av de i ärendet redovisade vidtagna och föreslagna åt-
gärderna/ lägga lämnad information till handlingarna.

Ordföran d e n s sign Justerandens sign U td rågs bestyrka n d e.-?

^
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37 2012-02-27

Staffanstorp Hjärup 8:15 och 8:16, föravtal om
exploatering om (dnr Ks 2012.63)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt förelig-
gande förslag till föravtal om exploatering av fastigheterna Staffanstorp Hjärup
8:15 och 8:16.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att, då under förutsättning av att tillägg till avtalstexten görs med dels //I sam-
band med genomförande av detaljplan kan det bli nödvändigt med åtgärder i
korsningen mellan Lommavägen och Gamla Lundavägen i syfte att förbättra
trafikflödet// dels "\ samband med genomförande av detaljplan kan det bli nöd-
vändigt med åtgärda tillfarterna till fastigheter utmed Lundavägen i syfte att
förbättra trafiksäkerheten'7/ godkänna i ärendet föreliggande fÖravtal avseende
exploatering av Staffanstorp Hjärup 8:15 och 8:16, liksom även i ärendet redovi-
sade kalkyler.

Torbjörn Lövendahl (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet.

/

Ordf 6 rån d ens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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