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STAFFAN STORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-29

Innehållsförteckning Sid

§ 158 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 09-30 för kommunstyrelsen 4

§ 159 Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott/ redovisning av uppfölj- 5
ning samt genomgång av budget för

§ 160 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 09-30 för Staffanstorps kom- 6
mun

§ 161 Information om gjord och planerad uppföljning av kommunfull- 7
mäktiges mandatperiodbeställning

§ 162 Resultatenheten Reningsverket/ försäljning av till koncernbolag 8

§ 163 Riktlinjer för funktion som trygghets ambassadör i Staffanstorps 9
kommun

164 Direktiv för Demokratiberedningen/ antagande av nya 10

165 Lokalprogram med hyreskalkyl för ny skola i Centrala Staffanstorp 11

166 Utformning av idrottshall för verksamheten vid ny skola/lärmiljö 12
vid Mellanvången

§ 167 Energiplan för Staffanstorps kommun 13

§ 168 Besvarande av motion från Björn Stigborg (S) om gestaltning av om- 14
rådet kring Bråhögsskolan och BråhÖgshallen

§ 169 Besvarande av motion från Björn Magnusson (FP) om förändring av 15
korsningen Lommavägen/G:a Lundavägen i Hjärup

§ 170 Besvarande av motion från Agneta Nilsson (S) om åtgärder för att 16
minska barnfattigdomen i Staffanstorps kommun

§171 Besvarande av motion från Pierre Sjöström (S) om sommarskola 17

dförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande<^

^s ^ f
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-2919

§172 Besvarande av motion från Ralph Friberg (SP) om kommunens be- 19
hov av ett oppositionsråd

§173 Besvarande av motion från Björn Magnusson (FP) om att motioner 20
och medborgarförslag slutgiltigt skall behandlas av kommunfull-
mäktige

§174 Besvarande av motion från Ralph Friberg (SP) om ny infart till 22
Staffanstorps Gästis

§ 175 Besvarande av motion från Rolf Lind (MP) m fl om fritidsgård i 23
Hjärup

176 Information om pågående löneavtalsrÖrelse 25

177 Information om pågående arbete med tillskapande av Framtidens 26
skola i Staffanstorp (se Ks § 88/12)

178 Information om pågående arbete med planering av gestaltning av 27
Staffanstorps Centrum invid Malmövägen

O rdfö ra n dens sign J u sterandens sign Utdragsbestyrkande

C5 71-
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 158 2012-10-29

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 09-30 för kommun-
styrelsen (Dnr Ks 2012.85)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2012-01-01 - - 09-30 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2012-01-01 - - 09-30.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommun-
styrelsens verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 09-30.

O rdfö randens sign J u ste randens sigr Utdragsbestyrkande

9 ^t.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 159 2012-10-29

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott, redovisning
av uppföljning och genomgång av budget för (dnr Ks
2012.85)

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 september 2012, § 139, beslutat bl a
att uppdra till kommundirektören att vid arbetsutskottets sammanträde den 29
oktober 2012 redovisa uppföljning och genomgång av kommunstyrelsens ar-
betsmarknadsutskotts budget.

Kommundirektören redovisar lämnat uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar

att/ då med den noteringen att vi nästkommande arbetsutskottssammanträde
kommer ärende om arbetsmarknadsutskottets budget för år 2013, då som en del
av kommunstyrelsens budget/ att bli föremål för beredning/ lägga lämnad
information till handlingarna.

ordförandens sig Justerandens sign Utdragsbestyrkande

C5 a-



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
»

6(27)m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160 2012-10-29

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 09-30 för
Staffanstorps kommun (dnr Ks 2012.86)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2012-01-01 - - 09-30 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende Staffanstorps kommuns verksam-
heter för tidsperioden 2012-01-01 - - 09-30.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för Staffanstorps
kommun för tidsperioden 2012-01-01 - - 09-30, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för
kommunfullmäktige.

dförandens sign Justerandens sigl Utdragsbestyrkande^

C5 ^-
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 161 2012-10-29

Uppföljning av mandatperiodbeställningen, information
om (dnr Ks 2011.20)

Arbetsutskottet har den 27 augusti 2012, § 134, beslutat att tills vidare skall vid
ordinarie sammanträden med arbetsutskottet/ då i anslutning till ärenden om
ekonomisk uppföljnmg lämnas information om gjord och planerad uppföljning
av mandatperiodbeställnmg avseende prioriterade verksamhetsmål enligt
kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2011, § 77.

I ärendet lämnas information om gjord och planerad uppföljning av av kom-
munfullmäktige fastställd mandatperiodbeställning.

Arbetsutskottet beslutar

att med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

ordförandens sig i Justerandens sign Utdragsbestyrkande

6S ^
/
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162 2012-10-29

Resultatenheten Reningsverket, utredning om
överförande av till koncernbolag (dnr Ks 2011.337)

Kommunstyrelsens arbetsutskott återupptar ärende om överförande av resul-
tatenheten "Reningsverket" till något s k koncernbolag.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 24 septem-
ber 2012,§, 143, har beslutat att uppdra till kommundirektören att vid arbetsut-
skottets sammanträde den 29 oktober 2012 redovisa förslag till överlåtelse/ då
inklusive överlåtelsehandlingar, av resultatenheten Reningsverkets tillgångar
och verksamhet till något sådant aktiebolag som direkt eller indirekt är-helägt
av Staffanstorps kommun.

Kommundirektören redovisar lämnat uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kommundirektören för bearbetning enligt arbetsut-
skottets direktiv/ samt

att ärendet därefter skall återupptas för beredning vid arbetsutskottets sam-
manträde den 12 november 2012.

Ordförandens sigt J usterandens sig Utdragsbestyrkande

c 5 ^
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 163 2012-10-29

Riktlinjer för funktion som trygghetsambassadör i
Staffanstorps kommun (dnr Ks 2012.190)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om antagande av
riktlinjer m m för funktion som trygghetsambasssadör i Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 21 maj 2012,
§ 110, har beslutat om utseende av Staffanstorps kommuns förste trygg-
hetsambassadör/ och då även uppdragit till kommundirektören att redovisa
förslag till riktlinjer m m för utseende av ytterligare trygghetsambassadörer.

Kommundirektören redovisar lämnat uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att fastställa riktlinjer och principer för utseende av Staffanstorps kommuns
trygghetsambassadörer enligt i ärendet föreliggande förslag/ samt

att uppdra till arbetsutskottet att utse trygghetsambassadörer för Staffanstorps
kommun.

Ordförandens sign Justerandens sigr Utdragsbestyrkande

o ^~
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164 2012-10-29

Direktiv för Demokratiberedningen, antagande av nya (dnr
Ks 2012.73)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt Demokra-
tiberedningens beslut den 17 september 2012 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta i ärendet föreliggande nya direktiv för Demokratiberedningen.
Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommundirektören att inför kommunstyrelsens sammanträde
den 3 december 2012 ha utarbetat förslag till nya direktiv för Demokratibered-
ningen enligt av arbetsutskottet i ärendet lämnade direktiv/ samt

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

O rd fö ra ndens sign Justerandens sigi Utdragsbestyrkande

^s ^~
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 165 2012-10-29

Lokalprogram med hyreskalkyl för ny skola i centrala
Staffanstorp (dnr Ks 2012.195)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende enligt kommunstyrelsens be-
slut den 8 oktober 2012, § 119, att hos Staffanstorps Kommunfastigheter AB
beställa projektering och ombyggnadskalkyl vad gäller nuvarande
Centralskolans lokaler/ då att föreläggas kommunstyrelsens arbetsutskott vid
dess sammanträde i oktober månad 2012.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att det ankommer på kommunsty-
relsen att godkänna lokalprogram med hyreskalkyl för nybyggnadsprojekt för
kommunens verksamheter/ varigenom också godkännes projektets påbörjande
inom de ramar som anges i program och kalkyl.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till Staffanstorps Kommunfastigheter AB att före kommunstyrelsens
sammanträde den 3 december 2012 ha utarbetat förslag till lokalprogram med
hyreskalkyl vad gäller ombyggnad m m av nuvarande Centralskolan i
Staffanstorp/ samt

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

O rdforändenssigi Justerandenssign Utdragsbestyrkande

C 5 a-
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 166 2012-10-29

Utformning av idrottshall för verksamheten vid ny
skola/lärmiljö vid Mellanvången (dnr Ks 2012.232)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av sådan idrottshall vid ny skola/lärmiljö vid Mellanvången som
kommunstyrelsen den 20 augusti 2012, § 104, har beslutat att uppdra till
Staffanstorps Kommunfastigheter AB att utarbeta nytt förslag till.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till Staffanstorps Kommunfastigheter AB att före kommunstyrelsens
sammanträde den 3 december 2012 ha utarbetat förslag till lokalprogram med
hyreskalkyl för idrottshall för verksamheten vid ny skola/lärmiljo vid
Mellanvången/ samt

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justera n denssig Utdragsbestyrkande

C5 ^
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 167 2012-10-29

Energiplan för Staffanstorps kommun, antagande av (dnr
Ks 2012.327)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om antagande av
en energiplan för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 24
oktober 2011, § 124, beslutat att för fastställande av kommunfullmäktige skall
utarbetas förslag till energiplan för Staffanstorps kommun, samt att enligt
lämnat uppdrag har utarbetats i ärendet föreliggande förslag till sådan
energiplan.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kommundirektören för bearbetning av förelig-
gande förslag till energiplan enligt av arbetsutskottet lämnade direktiv.

Ordförandens sign Justera n denssigi U td ragsbestyrkande

o n-
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 168 2012-10-29

Besvarande av motion om framtida gestaltning av
o

området kring Bråhögsskolan och BråhÖgshallen (dnr Ks
2011.170)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Stigborg (S) väckt motion om förutsättningar för arkitekttävling om framtida
gestaltning av området kring BråhÖgsskolan och Bråhögshallen/ vilken motion
kommunfullmäktige den 26 september 2011, § 121, beslutat att remittera till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att det för närvarande ej finns läm-
nät något uppdrag om planering av akhiellt område.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att uppdra till kommunstyrelsen att initiera ett strategiarbete för området kring
Bråhögsskolan och Bråhögshallen/ samt

att med beslutet enligt första att-satsen anse motionen besvarad.

O rdföra ndens sigi Justerandens sign U td råg s b éstyi-kande

c s n~
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 169 2012-10-29

Besvarande 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 korsrungen
Lommavagen/GamlaLundavagen i Hjärup/ vilken motion kommunfullmäktige
den 13 februari 2012, § 29, beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut
om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att på kommunens eget initiativ, för
i budget för 2012 anslagna medel/ har tekniska nämnden påbörjat en trafikut-
redning avseende Lommavägen och Gamla Lundavägen -i Hjärup, för vilka vä-
Sar Trafikverket är väghållare/ att denna trafikutredning kan beräknas färdig-
ställas under vintern 2012/2013/ samt att i ärendet föreligger av kommundirek-
tören utarbetad tjänsteskrivelse.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sigi Utdrägsbestyrkandé

c<> ^-
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 170 2012-10-29

Besvarande av motion om åtgärder för att minska
barnfattigdomen i Staffanstorp (dnr Ks 2012.80)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Agneta Nilsson (S) väckt motion om att utarbeta en handlingsplan inne-
hållande åtgärder i syfte att minska barnfattigdomen i Staffanstorps kommun/
vilken motion kommunfullmäktige den 23 april 2012, § 61, har remitterat till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger av kom-
mundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrel-
sen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det i
ärendet redovisade avslå motionen.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Henrik Lethins (M) och Torbjörn LÖvendahls (S) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsut-
skottet beslutat bifalla Henrik Lethins (M) yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn LÖvendahl (S) muntligen/ då till förmån för
eget yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

  ^ ^-
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 171 2012-10-29

Besvarande av motion om sommarskola (dnr Ks 2012.220)

Kommunfullmäktige har den 24 september 2012, g 156, beslutat att till kom-
munstyrelsen/ för beslut om beredning/ remittera av Pierre Sjöström (S) väckt
motion med förslag om att alla elever i årskurs 6-9, som inte når målen erbjuds
exklusiv undervisning med professionella lärare i små klasser några veckor un-
der sommaren.

Till arbetsutskottets protokoll antecknas följande.

Enligt reglementet för barn- och utbildningsnämnden skall denna nämnd full-
göra kommunens uppgifter inom bl a det offentliga skolväsendet.

Arbetsutskottets majoritet låter till protokollet anteckna följande. Det är inte en
angelägenhet för kommunfullmäktige att besluta om skolundervisning under
sommartid. Vid sådan bedömning skall motionen överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden/ som har ansvar för den fråga som motionen rör/ för dess
prövning och beslut.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrel-
sen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till
barn- och utbildningsnämnden för dess prövning och beslut/ samt att därmed
anse motionen besvarad.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Henrik Lethins (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsut-
skottet beslutat bifalla Henrik Lethins (M) yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandens sig J u ste ra n d en s sign U td ragsbestyrkande

rs ^
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-29

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att Överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) muntligen/ då till förmån för
eget yrkande.

O rdfö ra ndens sigi Justerandenssign Utdrags bestyrkande

f? 9-
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 172 2012-10-29

Besvarande av motion om behov av oppositionsråd m m
(dnr Ks 2012.275)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av av Ralph Friberg (SP) väckt motion om behov av oppositionsråd i Staffans-
torp m m/ vilken motion kommunfullmäktige den 24 september 2012, § 157, har
beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll dels att enligt nu gällande regler
om ersättning till förtroendevalda erhåller kommunstyrelsens andre vice ordfö-
rande/ som enligt kommunstyrelsens reglemente tillika är kommunalråd i op-
position, ett månadsarvode motsvarande 100 % av vid varje tillfälle gällande
grundarvode för riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens arvodes-
nämnd dels att enligt kommunstyrelsens reglemente skall inom kommunsty-
relsen firmas ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare/ var-
vid till uppdraget som andre vice ordförande har valts företrädare för Arbeta-
repartiet Socialdemokraterna.

Arbetsutskottet/ som konstaterar att ändringar av bestämmelser om såväl er-
sättning till förtroendevalda/ som om innehållet i nämndernas reglementen re-
gelmässigt endast görs inför nya mandatperioder/ bedömer att det för närva-
rande saknas anledning att ändra eller upphäva gällande regler enligt motionä-
rens förslag/ och att av kommunfullmäktige beslutade regler om dels månads-
arvode enligt reglerna om ersättning till förtroendevalda/ dels antalet ledamöter
och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och insyn i detta kommunsty-
relsens beredningsorgan enligt kommunstyrelsens reglemente/ skall fortsätta att
gälla under hela innevarande mandatperiod.

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

Ordförandens sign J u ste randens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173 2012-10-29

Besvarande av motion om att kommunfullmäktige slutligt
skall pröva motioner m m (dnr Ks 2012.278)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Magnusson (FP) väckt motion med förslag att kommunfullmäktige'slutligt skall
behandla i vart fall de ärenden som väckts genom motioner/ vilken motion
kommunfullmäktige den 24 september 2012, § 158, beslutat att remittera till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 11 juni
2012, § 121, har avslagit en av Björn Magnusson (FP) väckt motion vilkens mo-
tivering överensstämmer med Björn Magnussons (FP) yrkande i ärendet akfru-
ella motion.

Arbetsutskottets majoritet finner/ då med hänvisning till det som framgår av
kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 27 februari 2012, vilken utgjorde
underlag vid kommunfullmäktiges förenämnda beslut den 11 juni 2012, g 121,
att anledning saknas till att nu göra en arman bedömning av i motionen aktuali-
serade frågor.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrel-
sen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Henrik Lethins (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsut-
skottet beslutat bifalla Henrik Lethins (M) yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

O rdfö ra n dens sign Justerandens sign Utd rågs bestyrka n d e
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-29

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Ordförandens sigi Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 174 2012-10-29

Besvarande av motion om ny infart till Gästis (dnr Ks
2012.291)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av av Ralph Friberg (SF) väckt motion om anordnande av en ny infart till Gästis
i Staffanstorp/ vilken motion kommunfullmäktige den 24 september 2012, § 174,
har beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Arbetsutskottet beslutar dels

att överlämna motionen till kommundirektören att utgöra underlag för pröv-
ning vid upprättande av förslag till planprogram för //Sockerstan/// då med
tillägg av att i planärendet skall samråd om beaktande av det motionen irme-
håller förevara med tekniska nämnden/ till vilken nämnd motionen enligt mo-
tionärens yrkande bör överlämnas till/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att - då i överensstämmelse med motionärens eget yrkande - överlämna motio-
nen till tekniska nämnden för dess prövning av genomförande av motionärens
förslag/ samt

att härmed anse motionen bifallen.

l

Ordförandens sign Justerandens sign Lltdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 175 2012-10-29

Besvarande av motion om fritidsgård i Hjärup (dnr Ks
2010.272)

Rolf Lind (MP) m fl har den 22 november 2010 väckt en motion om fritidsgård i
Hjärup.

Efter beredning av denna motion/ varvid kommunstyrelsen beslöt föreslå
kommunfullmäktige besluta att med det av socialnämnden i ärendet redovi-
sade anse motionen besvarad/ har kommunfullmäktige den 11 juni 2012, § 118,
beslutat att återremittera ärendet till socialnämnden för dess lämnande av kon-
kreta förslag till förbättring av möjligheterna för ungdomar i Hjärup att ha till-
gång till lokaler för fritidsaktiviteter.

I ärendet föreligger socialnämndens av kommunfullmäktiges förenämnda åter-
remissbeslut föranledda beslut den 15 oktober 2012, § 92, och till detta beslut
hörande tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta fö-
reslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med
hänvisning till socialnämndens beslut den 15 oktober 2012, § 92, anse motionen
besvarad.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat
bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

O rdföra n denssign Justerandenssign Utdrag s bestyrka n d e
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-29

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialnämndens beslut den 15 oktober 2012, § 92, anse
motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) muntligen/ då till förmån för
eget yrkande.

Ordförandens sig Justerandens sigr Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 176 2012-10-29

Information om pågående löneavtalsrörelse (dnr Ks
2012.131)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller information om nu pågåendelöne-
avtalsrörelse.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att information om pågående löne-
avtalsrörelse tills vidare skall lämnas vid arbetsutskottssammanträden, och att
sedan förhandlingarna slutförts på central nivå skall kommundirektören redo-
visa förslag till utgångspunkter och principer för de därpå följande lokala löne-
förhandlingarna i Staffanstorps kommun.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sigi J u ste randens sign UtdragsbestyFkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 177 2012-10-29

Arbetet med tillskapande av framtidens skola i centrala
Staffanstorp, information om (dnr Ks 2012.195)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller information om fortskridandet av
arbetet med verkställigheten av kommunstyrelsens beslut den 28 maj 2012, § 88,
om tillskapande av framtidens skola i centrala Staffanstorp.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sig Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 178 2012-10-29

Planering av gestaltning av Staffanstorps Centrum invid
Malmövägen, information om (dnr Ks 2012.188)

Kommundirektören redovisar av arbetsutskottet den 21 maj 2012, § 90, lämnat
uppdrag att redovisa tänkt gestaltning av Staffanstorps Centrum invid Malmö-
vägen/ då enligt av arbetsutskottet i detta ärende lämnade riktlinjer m m.
Arbetsutskottet beslutar

att med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

O räförandens sign Justerandens sigr Utdragsbestyrkande
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