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^^%^ Sammanträdesdatum 2012-11-12

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Esarp/ måndagen den 12
november 2012 klockan 09.00 - 11.35

Beslutande Michael Sandin (M)/ ordf
Christian Sonesson (M)
Torbjörn Lövendahl (S)

Övriga deltagande Cecilia Jansson g 179-190
Bertil Persson ^189

Dick Johansson § 189
Bo Gertsson § 191
AnnRosell§212/214

Utses att justera Torbjörn Lövendahl (ers Christian Sonesson)
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(46)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

Innehållsförteckning Sid

179 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 10-31 för kommunstyrelsen 5

180 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 10-31 för Staffanstorps kom- 6

mun

181 Investeringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kommun/ faststäl- 7

lande av investeringsvolymer

182 Investeringsbudget per projekt för år 2013 i Staffanstorps kommun/ 9
fastställande av

183 Ramjusteringar Budget 2013 11

§ 184 Budget för kommunstyrelsen och för politisk verksamhet för år 12

2013, fastställande av

185 Genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter 13

186 Internkontrollplan 2013 Kommunstyrelsen 15

§187 Internkontrollplan för Staffanstorps kommun 16

188 Direktiv för framtagande av förslag till budget år 2014 17

189 Va-verkets investermgsvolymer fr o m år 2014, och förändring av 18
VA-taxan

190 Resultatenheten Reningsverket/ försäljning av till koncembolag 19

191 Information om gjord och planerad uppföljning av kommunfull- 21

mäktiges mandatperiodbeställning

192 Framtidsplan för Burlövs kommun/ översiktsplan 2012, yttrande 22
k*

över

Ordförandens sign Justérandens-slgn Utdragsbestyrkande
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 3(46)

m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

193 Revidering av projektkatalog 23

194 Besvarande av motion om Ur & Skur förskola 24

§ 195 Besvarande av motion om Lommavägen i Hjärup 26

§196 Besvarande av motion om trafikproblem på Orkestervägen och 27

Batterivägen

§ 197 Besvarande av motion om ändring i koncernpolicyn 29

198 Besvarande av motion om isbana i Hjärup 30

§ 199 Besvarande av motion om måltidspolicyn 31

200 Remittering av motion om Hjärups utbud av service 32

* *

§ 201 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB/ antagande av nya 33

§ 202 Bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB/ förslag till ny 34

203 Bolagsordning för Staffanstorpshus AB/ förslag till ny 35

§ 204 Bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB/ förslag till 36
ny

§ 205 Bolagsordning för Staffanstorps Fibernät AB (f d Staffanstorps 37

Energi Försäljnings AB)/ förslag till ny

206 Bolagsordning för Staffanstorps Energi AB/ förslag till ny 38

§ 207 Bolagsordning för Staffanstorp Reningsverk AB (f d Asplöv i 39

Staffanstorp AB)/ förslag till

§ 208 Yttrande Över Energimarknadsinspektionens skrivelse till 40

regeringen i ärende om förlängd nätkoncession för linje avseende t

400kV ledning. Kimstad - Sege - Arrie

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 4(46)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

209 Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsens arbetsutskott/ 41
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige/ förslag till

§ 210 Utvärdering av Staffanstorp Business Port AB 42

211 Avtal med Brottsofferjouren/ godkännande av 43

§ 212 Inrättande av stabskontor 44

§ 213 Information om förhållanden vid av Staffanstorps kommun delägda 45
aktiebolag

§ 214 Information om pågående löneavtalsrörelse 46

ordf 6 ra n den ss i g n Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(46)l

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 179 2012-11-12

t

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 10-31 för kommun"
styrelsen (Dnr Ks 2012.85)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2012-01-01 - -10-31 för kommunstyrelsen.

I ärendet redovisas presentation avseende förslag till ekonomisk uppföljning
avseende kommunstyrelsens verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - -10-
31.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 180 2012-11-12

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 10-31 för
Staffanstorps kommun (dnr Ks 2012.86)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2012-01-01 - - 10-31 för Staffanstorps kommun.

I ärendet redovisas presentation avseende förslag till ekonomisk uppföljning
avseende Staffanstorps kommuns verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - -
10-31.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Ordförandens sign l Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 7(46)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 181 2012-11-12

Investeringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kommun,
fastställande av investeringsvolymer (dnr Ks 2011.363)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av investeringsvolymer för investeringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kom-
mun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 11 juni
2012, g 100, (då genom s k minoritetsåterremiss) beslutat att till kommunstyrel-
sen återremittera ärendet om fastställande av investeringsvolymer för inve-
steringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kommun/ detta då för redovisning av
förslag till specifikation avseende till vilka olika investeringsobjekt angiven in-
vesteringsvolym avses utnyttjas.

I ärendet föreligger förslag till investermgsbudget för år 2013.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa
Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2013 till netto 87 000 000 kronor/
varav 50 000 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet och 37 000 000

kronor avser balansenheten VA:s verksamhet/ samt att uppdra till kommunsty-
relsen att fördela enligt första att-satsen beslutad investeringsvolym mellan re-
spektive verksamheter.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Staffanstorps
kommuns investeringsvolym år 2013 till netto 90 000 000 kronor/ varav 53
000 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet och 37 000 000 kronor avser

balansenheten VA:s verksamhet, samt att uppdra till kommunstyrelsen att för-
dela enligt första att-satsen beslutad investeringsvolym mellan respektive verk-
samheter.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn LÖvendaMs (S) respektive yrkande enligt

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

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.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Staffanstorps kommuns mvestermgsvolym år 2013 till netto
87 000 000 kronor/ varav 50 000 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet
och 37 000 000 kronor avser balansenheten VA:s verksamhet/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att fördela enligt första att-satsen beslutad in-
vesteringsvolym mellan respektive verksamheter.

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

ordförandens sign Justerändens sign Utdrags bestyrkande

^;='

^ -y/-

<



KSAU 181/12 Bilaga l

<*&9w
ä ^e

T
RESERVATION
(fnvesteringsbudgeten 2013 - Investeringsvolymer)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande vad
gäller investeringsbudgeten för år 2013:

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2013 till netto
90 000 000, varav 53 000 000 kronor avser skattefinansierad
verksamhet och 37 000 000 kronor avser batansenheten VA:s

verksamhet, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att fördela enligt första att-satsen
beslutad investeringsvolym mellan respektive verksamheter.

övrigt hänvisar vi till det socialdemokratiska budgetalternativet som
lämnats i kommunfullmäktige 2012-06-11, § 99.

Staffanstorp den 12 november 2012

SOCIALDEMOK A l STAFFANSTORPS KOMMUN

Torbjörb Lö^endahl

^ ^^
7̂



-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 9(46)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 182 2012-11-12

Investeringsbudget per projekt för år 2013 (dnr Ks
2011.363)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av investeringsbudget per projekt för år 2013.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i tidigare ärende vid dagens
sammanträde har föreslagits kommunstyrelsen besluta att föreslå kommun-
fullmäktige besluta att fastställa investeringsvolymer för investeringsbudget för
år 2013 i Staffanstorps kommun/ samt att i ärendet föreligger enligt detta be-
slutsförslag utarbetat förslag till investeringsbudget per projekt för år 2013.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges
bifall till förslag om fastställande av investeringsvolymer för investeringsbud-
get för år 2013 i Staffanstorps kommun/ fastställa investeringsbudget per pro-
jekt för år 2013 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till
socialdemokraternas förslag om fastställande av investeringsvolymer för inve-
steringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kommun/ fastställa investeringsbud-
get per projekt för år 2013 enligt i ärendet föreliggande förslag/ med följande

*

justeringar:

15 Ridanläggning Kabbarp - 200 tkr

23 Beläggning + 3 900 tkr

34 GC Stp-Kabbarp (ridanl) - 500 tkr

35 Planskild korsning Kabbarp (ridanl) - 200 tkr

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^,^ ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta

att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till förslag om fast-
ställande av investeringsvolymer för investeringsbudget för år 2013 i
Staffanstorps kommun/ fastställa investeringsbudget per projekt för år 2013 en-
ligt i ärendet föreliggande förslag.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^^^
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KSAU § 182/12 Bilaga l

<lSa«
<? ^

RESERVATION
(Investeringsbudgeten 2013 - per projekt)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande vad
gäller investeringsbudgeten för år 2013:

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att, då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall ti till

socialdemokraternas förslag om fastställande av investeringsvolymer
för investeringsbudgetförår2013 i Staffanstorps kommun, fastställa
investeringsbudget per projekt för år 2013 enligt i ärendet föreliggande
förslag, med följande justeringar .

*

15 Ridanläggning Kabbarp 200 tkr

23 Beläggning + 3 900 tkr

34 GC Stp-Kabbarp (ridanl) 500 tkr

35 Planskild korsning Kabbarp (ridanl) 200 tkr

övrigt hänvisar vi till det socialdemokratiska budgetalternativet som
lämnats i kommunfullmäktige 2012-06-11, § 99.

Staffanstorp den 12 november 2012

SOCIALDEMO A l STAFFANSTORPS KOMMUN

^

Torbjör|i Lö\)bndahl

^^ ^
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^^^w^is

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 183 2012-11-12

Ramjusteringar budget 2013 (dnr Ks 2012.363)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt kommun-
direktörens föreliggande förslag till ombud getermgar.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att det enligt av kommunfullmäk-
tige antagna ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps kommun ankommer på
kommunstyrelsen att besluta om ombudgetermgar mellan nämnder/1 ex i fall
en verksamhet flyttas från en nämnd till en annan.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utäragsbestyrkande

^-/^-.;

f
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 12(46)

^?s^
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 184 2012-11-12

Budget för år 2013 för kommunstyrelsen och för politisk
verksamhet (dnr Ks 2011.363)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av budget för år 2013 för kommunstyrelsen och för politisk verksamhet.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt kommunfullmäktiges be-
slut den 11 juni 2012, § 99, har skattefinansieringen av driftbudget för år 2013
för kommunstyrelsen fastställts till 108 000 000 kronor/ och för politisk verk-
samhet till 3 050 000 kronor/ samt att det ankommer på kommunstyrelsen att
inom given ekonomisk ram fastställa budget för sina verksamheter och för po-
litisk verksamhet

Arbetsutskottet beslutar

att Överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.

Ördfora n denssig n Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

f^
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 13(46)

mt
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 185 2012-11-12

Genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter
m m, fastställande av (dnr Ks 2012.346)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter/ då inklusive för
politikområdet ekonomisk prioritering.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att fastställa i ärendet föreliggande genomförande-
plan för kommunstyrelsens verksamheter/ då inklusive för politikområdet eko-
nomisk prioritering.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta att återremittera
ärendet med uppdrag åt kommundirektören att omarbeta förslaget till genom-
fÖrandeplan för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet med det socialde-
mokratiska budgetförslaget och senare lämnade direktiv.

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.

Härefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande om avgörande av
ärendet i sak enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har ar-
betsutskottet beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då
votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa i ärendet föreliggande genomförandeplan för kommunstyrelsens
verksamheter/ då inklusive för politikområdet ekonomisk prioritering.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^if
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

Torbjörn Lövendahl (S)/ som i ärendet reserverar sig skriftligen enligt bilaga l/
förklarar före det att ordföranden ställer proposition på eget yrkande i sak/ att
han ej deltar i arbetsutskottets beslut i denna del.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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KSAU § 185/12 Bilaga l

<*s9w
<ä

RESERVATION
(Genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande:

att återremittera förslaget med uppdrag åt kommundirektören att
omarbeta förslaget till genomförandeplan för kommunstyrelsens
verksamheter i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget och
senare lämnade direktiv.

Då detta formella yrkande inte vunnit arbetsutskottets bifall deltar vi inte i
sakbeslutet.

Staffanstorp den 12 november 2012

SOCIALDEMO l STAFFANSTORPS KOMMUN

^
Torbjörri LÖv^ndahl

^-^/-.
F

^',
f^



-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 15 (46)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 186 2012-11-12

Internkontrollplan för kommunstyrelsen år 2013 (dnr Ks
2012.347)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om antagande av
internkontrollplan för år 2013.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt av kommunfullmäktige
antagna ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps kommun skall nämnderna i
samband med att interbudget beslutas anta en särskild plan för gransk-
ning/uppföljning av den interna kontrollen.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommundirektören att under januari månad 2013 framlägga för-
slag till internkontrollplan för kommunstyrelsen för år 2013.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrägsbestyrkande

^7
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 16(46)

<'^^><T/'^)
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 187 2012-11-12

Kommungemensam intern kontrollplan för Staffanstorps
kommun (dnr Ks 2012.348)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt kommun-
direktörens skrivelse om utarbetande av en kommungemensam intern kon-
trollplan för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att internkontroll är ett lednings-
verktyg med syfte bl a att säkra en effektiv förvaltning/ se till att beslut vilar på
korrekt underlag och skydda mot förstörelse av kommunkoncernens tillgångar/
och att enligt gällande ekonomistyrdirektiv skall en kommungemensam intern
kontrollplan som sträcker sig över flera år beslutas av kommunstyrelsen/ som
har ett övergripande ansvar för god intern kontroll.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommundirektören att under januari månad 2013 framlägga för-
slag till kommungemensam intern kontrollplan för Staffanstorps kommun.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^/.
^
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 17(46)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 188 2012-11-12

Direktiv för framtagande av förslag till budget år 2014 (dnr
Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt ekonomi-
chefens tjänsteskrivelse om budgetanvisning 2014 rörande fastställande av di-
rektiv för utarbetande av förslag till budget för år 2014.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa di-
rektiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för Staffanstorps
kommun för år 2014 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa direktiv för
arbetet med framtagande av förslag till budget för Staffanstorps kommun för år
2014 enligt i ärendet föreliggande förslag/ då justerat med det socialdemokra-
tiska förslaget till mandatperiodbeställning och genomförandeplaner enligt ti-
digare lämnade direktiv.

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.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för
Staffanstorps kommun för år 2014 enligt i ärendet föreliggande förslag.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

^L7 ^
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KSAU § 188/12 Bilaga l

<.£s»«
^ /

RESERVATION
(Direktiv för framtagande av förslag till budget år 2014)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande:

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget
för Staffanstorps kommun för år 2014 enligt i ärendet föreliggande
förslag, då justerat med det socialdemokratiska förslaget till
mandatperiodsbeställning och genomförandeplaner enligt senare
lämnade direktiv.

Staffanstorp den 12 november 2012

SOCIALDEMO STAFFANSTORPS KOMMUN

Torbjör^i Löv^ndahl

^ ^,-7

^/.
^
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^^%^
STAFFAN STOR PS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 189 2012-11-12

VA-verkets investeringsvolymer, förändring avVA-taxan
m m (dnr Ks 2012.229)

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26juni 2012, § 115, beslutat att uppdra
till tekniska nämnden att vid arbetsutskottets sammanträde den 29 oktober 2012

redovisa dels konsekvenser av alternativa årliga investeringsvolymer i VA-an-
läggningen fr o m år 2014 om 10, 20 respektive 30 miljoner kronor/ då med ut-
gångspunkt i att balansenheten VA:s egna kapital år 2018 skall vara 10 miljoner
kronor/ tillsammans med uppgift om de förändringar av VA-taxan som de re-
spektive alternativa investeringsvolymerna föranleder/ dels förslag till index-
ering av VA-taxan/ dels översyn/ med därav föranledda förslag till beslut/ av
gällande regler om anläggningsavgifter.

Tekniska nämnden redovisar lämnat uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kommundirektören för revidering enligt arbetsut-
skottets direktiv/ varefter ärendet skall återupptas för beredning vid extra
sammanträde med arbetsutskottet den 16 november 2012 kl 10.30.

Ordförandens sign Justérandens sign Utdragsbestyrkande

^^
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%
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 190 2012-11-12

Resultatenheten Reningsverket, försäljning av till kon-
cernbolag(dnrKs2011.337)

Kommunstyrelsens arbetsutskott återupptar för beredning tidigare väckt
ärende om Överförande av resultatenheten //Reningsverket// till något s k kon-
cernbolag.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 24 septem-
ber 2012, §/143, har beslutat att uppdra till kommundirektören att redovisa för-
slag till överlåtelse/ då inklusive Överlåtelsehandlingar/ av resultatenheten Re-
ningsverkets tillgångar och verksamhet till något sådant aktiebolag som direkt
eller indirekt är helägt av Staffanstorps kommun/ samt att arbetsutskottet den
29 oktober 20121/ g 162, beslutat uppdra till kommundirektören att bearbeta då
redovisade underlagshand Ungar inför arbetsutskottets återupp tagande av be-
redningen av detta ärende vid sammanträde den 12 november 2012.

Kommundirektören redovisar lämnat uppdrag.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta dels/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges
bifall till beslutsförslaget enligt andra att-satsen nedan/ att uppdra till
kommundirektören att verkställa sådant uppdrag/ dels föreslå
kommunfullmäktige besluta att resultatenheten Reningsverket/ samt till denna
hörande anläggningar/ skall överlåtas till av Staffanstorps Reningsverk AB
enligt i ärendet föreliggande förslag till överlåtelsehandling/ samt att uppdra till
kommunstyrelsen att verkställa överföring av resultatenheten Reningsverket till
Staffanstorps Reningsverk AB/ då med beaktande av bl a gällande lagreglering
av om verksamhetsövergång/ bestämmelser om inventariers värde och andra i
ärendet förekommande förhållanden.

Torbjörn Lövendahls (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta avslå ordföran-
dens yrkande.

ordförandens sign Justerandens sign U td rägsbestyrkande

^if
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m
»

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

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.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
dels

att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till beslutsförslaget
enligt andra att-satsen nedan/ uppdra till kommundirektören att verkställa
sådant uppdrag/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta
att resultatenheten Reningsverket/ samt till denna hörande anläggningar/ skall
överlåtas till av Staffanstorps Reningsverk AB enligt i ärendet föreliggande för-
slag till överlåtelsehandling samt

att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa överföring av resultatenheten
Reningsverket till Staffanstorps Reningsverk AB/ då med beaktande av bl a
gällande lagreglering av om verksamhetsövergång/ bestämmelser om inventa-
riers värde och andra i ärendet förekommande förhållanden.

Torbjörn LÖvendahI (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga l.

>rdforandens~slgn J ustérandens sigr Utdragsbestyrkande

^-^"-r^ ?fJ-
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KSAU § 190/12 Bilaga l

<*s,at5
<äRESERVATION ^

ff

(överförande av Reningsverket till Koncernbolagen)

utredningen anges under slutsatser; "Största möjliga ekonomiska och
organisatoriska samordningsvinster beräknas uppstå om resultatenheten
Reningsverket och den del av balansenheten VA som avser
reningsverket i balansräkningen förs över till koncern bolagen såsom
ägare och huvudman. Kommunen behåller då ledningsnätet som ägare
och huvudman samt personalresurser inom tekniska enheten. Driften av
ledningsnätet sker även fortsättningsvis på entreprenad."

Av utredningen framgår det inte i denna del mer utvecklat hur
samordningen ser ut. Och det anges på intet sätt någon beräkning av
hur stora samordningsvinsterna är i ekonomiska termer. Med hänsyn ti till

att stämpelskatt får bedömas tillkomma, så är närmast frågan om det inte
kostar mer än det smakar att överföra Reningsverket till koncernbolagen.

Enligt den socialdemokratiska oppositionen ger inte utredningen vid
handen att det skulle finnas fördelar av den arten att det är aktuellt att
överföra resultatenheten Reningsverket till koncembolagen, varför vi
yrkar avslag till förslaget och reserverar oss mot beslutet.

Staffanstorp den 12 november 2012

SOCIALDEMOKRATA l STAFFANSTORPS KOMMUN

1

Torbjör^i Lö^endahl (S)

^'f
/

t/. o. r
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^i1
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 191 2012-11-12

Uppföljning av mandatperiodbeställningen, information
om (dnr Ks 2011.20)

Arbetsutskottet har den 27 augusti 2012, g 134, beslutat att tills vidare skall vid
ordinarie sammanträden med arbetsutskottet/ då i anslutning till ärenden om
ekonomisk uppföljning/ lämnas information om gjord och planerad uppföljning
av mandatperiodbeställning 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/ samt

att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att för arbetsutskottet vid dess
ordinarie sammanträde i februari månad 2013 redovisa utfört och planerat ar-
bete i syfte att motverka mobbning i skolan.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^.'^ ^
^^
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 192 2012-11-12

Framtidsplan för Burlövs kommun, översiktsplan 2012,
yttrande över (dnr Ks 2012.312)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt Burlövs
kommuns skrivelse den 17 oktober 2012 varigenom för samråd har översänts
förslag till Framtidsplan för Burlövs kommun/ översiktsplan 2012.

I ärendet föreligger utarbetat förslag till samrådsyttrande.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att till Burlövs kommun avge samrådsyttrande över Framtidsplan för Burlövs
* * . .

kommun/ översiktsplan 2012, ÖP 12, enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 193 2012-11-12

Projektkatalog, revidering av (dnr Ks 2012.351)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om revidering av
gällande projektkatalog/ senast antagen av kommunstyrelsen den 3 oktober
2011, § 107, vilken innehåller en samlad redovisning över avsedd utbyggnad av
bostäder och verksamhetsområden i ett tioårsperspektiv/ vilken handling utgör
bl a ett styr- och planeringsinstrument och underlag för budgetarbete och
prognoser<

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att anta reviderad projektkatalog för åren 2012-2021
enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta att anta reviderad projektkatalog för åren 2012-2021 enligt i

o

ärendet föreliggande förslag/ dock med undantag för följande projekt; Ättan/
.»

Stanstad III/ Annerovägen/Skånevägen/ Spårvägen/Tågvägen/ Ängslyckan/
Kyrkheddinge etapp II (Trä d gårdsbyn)/ Nordanå (reducerad volym)/ Flackarps
by/ Trolleby och Myllan (reducerad volym).

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.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta reviderad projektkatalog för åren 2012-2021 enligt i ärendet
föreliggande förslag.

Torbjörn LÖvendahl (S) reserverar sig skriftligen mot arbetsutskottets beslut
enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^L^

^«.
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KSAU § 193/12 Bilaga l

<*saw
«/-

RESERVATION
(Revidering av projektkatalog)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån förföljande yrkande:

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

art anta reviderad projektkatalog föraren 2012-2021 enligt i ärendet
föreliggande förslag, dock med undantag av följande projekt:
Åttan, Stanstad III, Annerovägen/Skånevägen, Spårvägen/Tågvägen,
Ängslyckan, Kyrkheddinge etapp II (Trädgårdsbyn), Nordanå
(reducerad volym), Flackarps by, Trolleby och Myllan (reducerad
volym).

Staffanstorp den 12 november 2012

SOCIALDEMOKRATERNA l STAFFANSTORPS KOMMUN

i

T

Torbjöriji Löv^ndahl (S)

^f
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194 2012-11-12

Besvarande av motion om Ur & Skur förskola (dnr Ks
2012.320)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Björn Magnusson (FP) väckt motion om Ur & Skur förskola i Hjärup/ vilken
motion kommunfullmäktige den 29 oktober 2012 har beslutat att för remittera
till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Till arbetsutskottets protokoll antecknas dess bedömning att det inte är en an-
gelägenhet för kommunfullmäktige att pröva frågor om etablering av förskolor
m m/ utan istället ankommer på barn- och utbildningsnämnden att ta ställning
till i motionen aktualiserade förslag.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna
motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning och beslut/ samt
att därmed anse motionen besvarad.

Torbjörn Lövendahls (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta att remittera mo-
tionen till barn- och utbildningsnämnden samt produktionschefen för yttrande.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Torbjörn Lövendahls (S) remissyrkande enligt ovan/ och förklarar därefter
att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat avslå detta yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubb-
slag.

Härefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande om avgörande av
ärendet i sak enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har ar-
betsutskottet beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då
votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

^l»
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

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.

Torbjörn Lövendahl (S) förklarar före det att ordföranden ställer proposition på
eget yrkande om avgörande av ärendet i sak att han i denna del inte deltar i
arbetsutskottets beslut.

Ordförandens sign Justerandenssign [Utdragsbestyrkande

^v
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 195 2012-11-12

Besvarande av motion angående Lommavägen i Hjärup
(dnr Ks 2012.319)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Björn Magnusson (FP) väckt motion om Lommavägen i Hjärup/ vilken mo-
tion kommunfullmäktige den 29 oktober 2012 har beslutat att för remittera till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom"
munfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^L/^'^^//^5'
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^
STAFFAN STORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 196 2012-11-12

Besvarande av motion angående trafikproblem på
Orkestervägen och Batterivägen (dnr Ks 2012.326)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Ralph Friberg (SP) väckt motion om trafikproblem på Orkestervägen och
Batterivägen/ vilken motion kommunfullmäktige den 29 oktober 2012 har be-
slutat att för remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Till arbetsutskottets protokoll antecknas dess bedömning att det inte är en an-
gelägenhet för kommunfullmäktige att pröva frågor om utredningar skall göras
om lämpligheten av att anlägga parkeringsfickor/ utan istället ankommer på
tekniska nämnden att ta ställning till i motionen aktualiserat förslag.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att Överlämna
motionen till tekniska nämnden för dess prövning och beslut/ samt att därmed
anse motionen besvarad.

Torbjörn Lövendahls (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta att remittera mo-
tionen till tekniska nämnden för yttrande.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Torbjörn Lövendahls (S) remissyrkande enligt ovan/ och förklarar därefter
att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat avslå detta yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubb-
slag.

Härefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande om avgörande av
ärendet i sak enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har ar-
betsutskottet beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då
votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

ordförandens sign Juste rån d ens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

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

att därmed anse motionen besvarad

Torbjörn LÖvendahl (S) förklarar före det att ordföranden ställer proposition på
eget yrkande om avgörande av ärendet i sak/ att han i denna del inte deltar i
arbetsutskottets beslut.

Ordförandens sign Justerandens sign Ufdragsbestyrkande

?Lr^/
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 197 2012-11-12

Besvarande av motion om ändring i koncernpolicyn (dnr
Ks 2012.316)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Björn Magnusson (FP) väckt motion om ändring i koncernpolicyn under ru-
briken //InkÖp/// vilken motion kommunfullmäktige den 29 oktober 2012 har
beslutat att för remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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STAFFAN STOR PS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 198 2012-11-12

Besvarande av motion om isbana i Hjärup (dnr Ks
2012.331)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Carina Dilton (S)) väckt motion om isbana i Hjärup/ vilken motion kommun-
fullmäktige den 29 oktober 2012 har beslutat att för remittera till kommunsty-
relsen för beslut om beredning.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till kommundirektören att tillse att det som föreslagits i motionen
blir genomfört/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att/ med arbetsutskottets beslut i ärendet/ anse motionen bifallen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 199 2012-11-12

Besvarande av motion om måltidspolicyn (dnr Ks
2012.333)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Pierre Sjöström (S) väckt motion om måltidspolicyn/ vilken motion kom-
munfullmäktige den 29 oktober 2012 har beslutat att för remittera till kommun-
styrelsen för beslut om beredning.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvis-
ning 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 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.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

Torbjörn Lövendahl (S) reserverar sig skriftligen mot arbetsutskottets beslut
enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^^.^6 ^^
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KSAU § 199/12 Bilaga l

«lSaw
^ >

RESERVATION
(Besvarande av motion om måltidspolicyn)

Den socialdemokratiske fullmäktigeledamoten Pierre Sjöström föreslår i
en motion till kommunfullmäktige att det lämnas uppdrag om att en
måltidspolicy utarbetas där Staffantorps kommun ställer bland annat
följande krav:

För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel.

som ärsäsongsanpassade, ekologiskt och etiskt* producerade, inte
bidrar till utarmning avarter och som präglas även god djurhållning.
(^Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet
med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i
arbetslivet.)

Långsiktigt är målsättningen att öka andelen lokalt producerade.

livsmedel från mindre och medelstora företag.

Strävan är att tillagning av maten sker så nära gästen som möjligt..

Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som är utfärdade.

av Livsmedelsverket.

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för bifall till motionen.

Staffanstorp den 12 november 2012

SOCIALDEMOK^AT^fSTAFFANSTORPS KOMMUN

^ b
,T

TorbjöritLövehdahl
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 32 (46)

9g
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 200 2012-11-12

Remittering av motion om Hjärups utbud av service (dnr
Ks 2012.332)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Pierre
Sjöström (S) väckt motion om Hjärups utbud av service/ vilken motion kom-
munfullmäktige den 29 oktober 2012 har beslutat att för remittera till kommun-
styrelsen för beslut om beredning.

Arbetsutskottet beslutar

att för yttrande remittera motionen till kommundirektören.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

^-/
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 33 (46)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 201 2012-11-12

M

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB, antagande av
nytt (dnr Ks 2012.129)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om antagande av
nytt ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll atfärendet har initierats av arbets-
utskottet genom sitt beslut den 30 april 2012, g 73, att uppdra till kommundi-
rektören att redovisa förslag till de nya ägardirektiv som föranleds av antagen
bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun och övriga förhållanden för av
Staffanstorps kommun direkt och indirekt helägda bolag.

Kommundirektören redovisar lämnat uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att anta ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB enligt i ärendet föreliggande
förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

<^-.- .̂y/ /^
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 34 (46)

m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 202 2012-11-12

Staffanstorps Centrum AB, förslag till ny bolagsordning
(dnr Ks 2012.282)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB enligt i ärendet
föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justérandens sig Utdrags bestyrka n de
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 35 (46)

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 203 2012-11-12

Staffanstorpshus AB, förslag till ny bolagsordning (dnr Ks
2012.283)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorpshus AB.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorpshus AB enligt i ärendet förelig-
gande förslag.

Ordförandens sign Justerande n s sign Utdrags bestyrka n d e

^f 7^.T.
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 36(46)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 204 2012-11-12

Staffanstorps Kommunfastigheter AB, förslag till ny bo-
lagsordning (dnr Ks 2012.284)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom
munfullmäktige besluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB enligt
i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e

^//. /
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-A SAM MANTRADESPROTOKOLL 37 (46)

m1
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205 2012-11-12

Staffanstorps Fibernät AB (f d Staffanstorps Energi För-
säljnings AB), förslag till ny bolagsordning (dnr Ks
2012.285)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Fibernät AB
(f d Staffanstorps Energi Försäljnings AB).

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom"
munfullmäktige besluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Fibernät AB (f d Staffanstorps
Energi Försäljnings AB) enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 38 (46)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 206 2012-11-12

Staffanstorps Energi AB, förslag till ny bolagsordning
(dnr Ks 2012.286)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Energi AB.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfuHmäktige besluta
att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Energi AB enligt i ärendet fö-
religgande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyr kand e
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 39 (46)

.%
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 207 2012-11-12

Staffanstorps Reningsverk AB (f d Asplöv i Staffanstorp
AB), förslag till bolagsordning (dnr Ks 2012.325)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av bolagsordning för Staffanstorps Reningsverk AB (f d Asplöv i
Staffanstorp AB).

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna bolagsordning för Staffanstorps Reningsverk AB (f d Asplöv i
Staffanstorp AB) enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) anmäler före arbetsutskottets avgörande att han inte
deltar i beslutet i ärendet.

ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 40 (46)

^^^s^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 208 2012-11-12

Yttrande över Energimarknadsinspektionens skrivelse till
regeringen i ärende om förlängd nätkoncession för linje
avseende 400 kV-ledning Kimstad, Sege, Arne m m (dnr
Ks 2000.199)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt närings-
departementens skrivelse den 10 oktober 2012, varigenom beretfrs tillfälle att
avge yttrande Över Energimarknadsinspektionens skrivelse till regeringen i
ärende rörande Affärsverket svenska kraftnäts ansökan om förlängd nätkonces-
sion för linje avseende en 400 kV-ledning mellan Kimstad/ Sege och Arrie m m.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utkast till
yttrande

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommundirektören att vid kommunstyrelsens sammanträde den
3 december 2013 redovisa förslag till yttrande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 41 (46)

^^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 209 2012-11-12

Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsen och
dess arbetsutskott samt för kommunfullmäktige (dnr Ks
2012.352)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av sammanträdesdagar under år 2013 för kommunstyrelsens arbetsutskott/
kommunstyrelsen och för kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet beslutar

att återuppta ärendet vid sitt extra sammanträde den 16 november 2012.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 42 (46)

^
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 210 2012-11-12

Utvärdering av Business Port Staffanstorp AB (dnr Ks
2012.289)

För kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas utvärdering av bedriven verk-
samhet vid Business Port Staffanstorp AB.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt 8 g konsortialavtal för
Business Port Staffanstorp gäller detta avtal till och med den 31 december 2012,
och förlängs sedan med tre år i sänder om det inte av någon avtalspart skriftli-
gen sägs upp senast ett år före avtalstidens slut/ samt vidare att bolagets verk-
samhet skall utvärderas under dess tredje verksamhetsår.

Arbetsutskottet beslutar

att återuppta ärendet vid sitt extra sammanträde den 16 november 2012.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkandé
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 43 (46)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 211 2012-11-12

Samverkansavtal med Brottsofferjouren Mellersta Skåne,
godkännande av (dnr Ks 2012.262)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av förslag till samverkansavtal med Brottsofferjouren Mellersta Skåne/
varigenom Brottsoffer jouren/ då mot årlig ersättning åtar sig att lämna stöd till i
Staffanstorps kommun boende personer vilka utsatts för brottsliga angrepp och
som därför önskar Brottsofferjourens bistånd.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att beslut om att ersättningen skall
uppgå till tre kronor per kommuninne vanare har godkänts av Eslövs/ Hörby/
och Lunds kommuner/ medan förhandlingar ännu pågår med Kävlinge kom-
mun om ersättningsnivån.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna samverkansavtal med Brottsoffer jouren Mellersta Skåne enligt i
ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

9~



-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 44 (46)

^^%^
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 212 2012-11-12

Stabskontor, inrättande av (dnr Ks 2012.353)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om förändring
av nuvarande tjänstemannaorganisation genom inrättande av ett särskilt stabs"
kontor/ detta då i syfte bl a att samordna och stödja en övergripande och lång-
siktig utveckling inom kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet utan eget beslutsfÖrslag till kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 45 (46)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 213 2012-11-12

Information om förhållanden vid av Staffanstorps kom-
mun 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 Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (46)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 214 2012-11-12

Information om pågående löneavtalsrörelse (dnr Ks
2012.131)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller information om nu pågående lÖne-
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/ samt

att uppdra till kommundirektören att vid kommunstyrelsens sammanträde den
3 december 2012, då med anledning av utfallet av löneavtalsförhandlmgarna
och i enlighet med av arbetsutskottet redovisade riktlinjer/ redovisa förslag till
beslut om beviljande av extra anslag till barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandens sigr Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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