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Sammanträdesdatum
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Innehållsförteckning Sid

215 Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsens arbetsutskott/ 3

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige/ förslag till

§ 216 Utvärdering av Staffanstorp Business Port AB 4

217 Sammanslagning av resultatenheter 5

§ 218 Budget för år 2013 för resultatenheterna 6

§ 219 Riksintresseområdet för Malmö Airport/ remissyttrande Över 7

Trafikverkets förslag till precisering av

220 Va-verket investeringsvolymen 8
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 215 2012-11-16

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 dels

att under år 2013 avhålla ordinarie sammanträden med kommunstyrelsens
arbetsutskott att påbörjas klockan 09.30, på datum enligt bilaga (då under
rubriken KSAU)/ samt

att för förekommande behov av extra sammanträden med kommunstyrelsens
arbetsutskott skall reserveras de andra helgfria måndagar under år 2013 vilka
inte infaller under tiden från och med den l juli till och med den 5 augusti 2013,

dels föreslå kommunstyrelsen besluta dels

att under år 2013 avhålla egna ordinarie sammanträden/ att påbörjas klockan
18.00, på datum enligt bilaga (då under rubriken KS)/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att under år 2013 avhålla egna ordinarie sammanträden/ att/ utom i fall andra
tider för sammanträdes påbörjande anges i bilagan/ påbörjas klockan 18.00. på
dah-im enligt bilaga (då under rubriken KF).

Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs bestyrka n d e
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KSAU § 215/12 Bilaga.

^
SAMMANTRÄDESDAGAR 2013

STAFFANSTORPS
KOMMUN

KSAU KS KF

28.1 11.2 25.2

4.3 18.3

25.3 8.4 29.4

29.4 6.5 20.5

20.5 27.5 10.6*

17.6 16.9 30.9

30.9 7.10 21.10

28.10 11.11 2.12 >(.?(.

25.11 9.12
t

16.12

= heldagssammanträde/ vilket påbörjas 09.00, för beslut om budget 2014 m mn- _

= sammanträdet påbörjas kl 16.00^ _
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 216 2012-11-12

Utvärdering av Business Port Staffanstorp AB (dnr Ks
2012.289)

För kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas utvärdering av bedriven
verksamhet vid Business Port Staffanstorp AB.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt 8 § 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
skriftligen sägs upp senast ett år före avtalstidens slut/ samt vidare att bolagets
verksamhet skall utvärderas under dess tredje verksamhetsår.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommundirektören att enligt arbetsutskottets direktiv i ärendet
utarbeta förslag till avtal om framtida samarbetsformer m m med Business Port
Staffanstorp AB/

a

dels förslå kommunstyrelsen besluta

att uttala som kommunens mening att bolagets verksamhet även
fortsättningsvis skall utvärderas efter tre år/

att uppdra till bolagets styrelse att verka dels för att näringslivet tillför bolaget
externa ekonomiska och/eller personella resurser/ dels att på ett lämpligt sätt
regelbundet hos företag i kommunen efterhör om bolagets verksamhet är i linje
med de önskemål som finns/

att/ då med hänvisning till det i föreliggande utvärdering redovisade inte
föreslå några förändringar i fråga om formen för bedrivande av Staffanstorps
kommuns näringslivs verksamhet/ samt

att för kännedom anmäla i ärendet gjord utvärdering av Business Port
Staffanstorp dll kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 217 2012-11-16

Förändring av resultatenhetsorganisationsindelning (dnr
Ks 2012.356)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om förändring
av nuvarande indelning i resultatenheter.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till förändringar av kommunens resultatenhetsorganisation.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
>*

att resultatenheterna Lapptäckets förskola och Ängslyckans förskola
tillsammans skall utgöra en särskild egen resultatenhet/

o

att resultatenheterna Stationsbyns förskola och Åkervindans förskola
tillsammans skall utgöra en särskild egen resultatenhet/

att resultatenheterna Kyrkbyns förskola och Familjedaghemmen tillsammans
skall utgöra en särskild egen resultatenhet/ samt

att uppdra till kommundirektören att den l januari 2013 ha genomfört enligt
föregående att-satser beslutad ändrad förvaltningsorganisation.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 218 2012-11-16

Budget för Staffanstorps kommuns resultatenheter år
2013, fastställande av (dnr Ks 2012.357)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av budget för Staffanstorps kommuns resultatenheter för år 2013.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa budget för år 2013 för Staffanstorps kommuns resultatenheter
enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han/ då med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11/ § 99, och därtill bilagda
reservation innehållande det socialdemokratiska budgetalternativet/ inte deltar
i avgörandet av ärendet.

k

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 219 2012-11-16

Förslag till riksintresseanspråk på Malmö flygplats,
yttrande över (dnr Ks 2012.350)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt
Trafikverkets förslag till riksintresseanspråk för Malmö flygplats/ vilket förslag
har remitterats till bl a berörda kommuner.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att till Trafikverket avge yttrande över förslag till riksintresse för Malmö
flygplats enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ord fö ra n d e ns sign Justerandens sign Utdragsbestyrkandec...^^^/..
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 220 2012-11-16

VA-verkets investeringsvolymer, förändring av VA-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-
anläggningen fr o m år 2014 om 10, 20 respektive 30 miljoner kronor/ då med
utgångspunkt 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 respektive alternativa investermgsvolymerna föranleder/ dels förslag till
indexering av VA-taxan/ dels översyn/ med därav föranledda förslag till beslut/
av gällande regler om anläggningsavgifter.

Arbetsutskottet beslutar dels

att anmoda tekniska nämnden att före kommunstyrelsens sammanträde den 3
december 2012 bereda ärende om förändring av Staffanstorps kommuns va-
taxa enligt beslutsfÖrslaget till kommunfullmäktige nedan/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta dels

att uppdra till tekniska nämnden att två gånger årligen till kommunstyrelsen
redovisa följsamheten av för va-verksamheten beslutad investeringsbudget/ då
inklusive investeringarnas påverkan på fastställd va-taxa och det egna
kapitalet/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta
att/ då med upphävande av nu gällande bestämmelser härom/ fr o m den l
januari 2013 skall uttas avgifter för brukande av Staffanstorps kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning/ ABVA enligt i ärendet föreliggande
förslag

Ordförandens sign Justerändens sign U td rågs bestyrkande
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