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1(18)m Sammanträdesdatum 2013-03-04

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Esarp, måndagen den 4
mars 2013 klockan 09.30 - 12.00, 13.00 -15.15

Beslutande Christian Sonesson (M)/ ordf
Liliana Lindström (M)
Pierre Sjöström (S)

Övriga deltagande Ingalill Hellberg Ann Rosell § 20
Henrik Lethin Petra Kvist-Zaar ^ 20
Bo Gertssong 17-19 Cecilia Jansson g 22-27
Josefin Kristiansson § 17 Annika Nerd § 27
Patrik Runesson § 17 And Stjerna § 24
Michael Marklund ^ 17 Fredrik Wegbratt § 27
Carina Roth ^17 Jensjordingg28
Torbjörn Lind, KFS § 18 Joel Sandler § 29-30
Lone Hylander, KFS § 18
Sofia Floreby/ KFS g 18

Utses att justera Pierre Sjöström (ers Liliana Lindström)
Justeringens plats och tid Rådhuset 2013-03-05, klockan 16.00

y^^Underskrifter Sekreterare %3 Paragrafer 17-30/>
£

TÄ^S-Ordförande c'^ 1

Christian,-Sonesson
Justerande /'^^ (^

Pierre Sjöström
/.
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2013-03-04

Datum för anslags uppsättande 2013-03-05
Datum för anslags nedtagande 2013-04-02
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift
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'M

Ingrid Hansson
Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-04

nnehållsförteckning
Sid

17 Information från Analysgruppen om brotts- och skadeförebyggande 3
arbete i Staffanstorps kommun

18 EU Projekt Analys i Staffanstorps kommun/ information om 4

19 Information om uppföljning av mandatperiodbeställningen 5

g 20 Information om arbe tsmarknadsåtgär der i Staffanstorps kommun 6

21 Information om förhållanden vid av Staffanstorps kommun delägda 7
aktiebolag

§ 22 Information avseende ekonomisk utblick 8

§ 23 Bokslut för år 2012 för Staffanstorps kommun/ information om 9

24 Bokslut för år 2012 för politisk verksamhet/ kommunstyrelsen och 10
resultatenheterna/ godkännande av

§ 25 Förslag till ändring i gällande regler om inkomstuqämnmg för 12
kommuner och landsting/ remissyttrande över

§ 26 Exploateringskalkyler/ fastställande av principer för 13

27 Anskaffning av inventarier till Balderskolan 14

28 Av barn- och utbildningsnämnden utfört och planerat arbete i syfte 16
att motverka mobbing i skolan/ redovisning av

29 Optionsavtal avseende delområdena 3 och 4 på Vikhem III-området/ 17
godkännande av

§ 30 Markanvisningsavtal Vikhem IH-området (delområde 6), 18
godkännande av

3rdförandens sign J uste ra ndens sign Utdragsbestyrkande

c- ^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17 2013-03-04

Information från Analysgruppen om brotts- och
skadeförebyggande arbete (dnr Ks 2013.15)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller information om utfört/ pågående och
planerat arbete till förebyggande av kriminalitet liksom även uppkomst av
skador i Staffanstorps kommun.

Arbetsutskottet beslutar

att med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

rdförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande^
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®
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18 2013-03-04

EU Projekt Analys i Staffanstorps kommun, information
om m m (dnr Ks 2013.46)

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnas information om erbjudande om
medverkan i EU Projekt Analys/ vilket syftar till att/ efter analys av prioriterade
verksamheter och handlingar, bedömningar rörande möjlig EU-finansiering av
kostnader för utveckling av kommunala verksamheter.

Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig positivt till att Staffanstorps kommun ingår avtal om EU Projekt
Analys/ samt

att avvakta slutligt ställningstagande till Staffanstorps kommuns medverkan i
EU Projekt Analys intill dess av Kommunförbundet Skåne aviserat avtalsförslag
härom föreligger.

dförandens sign Justerandens sigi UtdragsbestyrkandeIfc^

^ ^
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19 2013-03-04

Information om uppföljning av mandatperiodbeställningen
(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 uppföljning, lämnas information om gjord och planerad uppföljning
av mandatperiodbeställmng avseende prioriterade verksamhetsmål enligt
kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2011, § 77.

I ärendet lämnas information om gjord och planerad uppföljning av den av
kommunfullmäktige fastställda mandatperiodbeställningen.
Arbetsutskottet beslutar

att med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

O rdfö randens sign Justerandens sig Utdragsbestyrkande

c s ^
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20 2013-03-04

Information om arbetsmarknadsåtgärder i Staffanstorps
kommun m m (dnr Ks 2012.364)

Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om vidtagna och planerade
åtgärder till motverkande av arbetslöshet för kommuninnevånare i
Staffanstorps kommun/ och erhåller vidare redovisning av måluppfyllelse m m
vad gäller den del av fastställd mandatperiodbeställnmg som avser
// Arbetslinjen/\

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande

cs ^1
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 21 2013-03-04

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 sigi Justerandens sign Utdragsbestyrkande

CS é
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 22 2013-03-04

Information avseende ekonomisk utblick (dnr Ks 2013.47)

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnas information avseende ekonomiska
omvärldsförhållanden.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

cs ^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23 2013-03-04

Bokslut för år 2012 för Staffanstorps kommun,
information om pågående utarbetande av (dnr Ks 2013.20)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller information om pågående arbete med
framtagande av underlag m m för färdigställande av förslag till årsredovisning
för år 2012, liksom om den preliminära prognos som föreligger om 2012 års
resultat för Staffanstorps kommuns verksamheter.

Arbetsutskottet beslutar

att med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign J u ste randens sign U td rägsbestyrkande

cs ^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24 2013-03-04

Bokslut för år 2012 för resultatenheterna, politisk verk-
samhet samt kommunstyrelsen, godkännande av m m
(dnr Ks 2013.20)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
godkännande av upprättade/ och i ärendet föreliggande/ förslag till bokslut för
år 2012 för politisk verksamhet/ kommunstyrelsen och för resultatenheterna.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet föreliggande bokslut
för år 2012 för kommunstyrelsen/ att godkänna i ärendet föreliggande bokslut
för år 2012 för politisk verksamhet/ samt att godkänna i ärendet föreliggande
bokslut för år 2012 för resultatenheterna.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta att bokslutet för den
kommunala produktionen skall kompletteras med en förvaltningsberättelse
inkluderande årets viktigaste händelser och ekonomisk analys för varje
resultatenhet.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Pierre Sjöströms (S) yrkande 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 klubbslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och och
förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat bifalla
detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter
bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2012 för kommunstyrelsen/

att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2012 för politisk verksamhet/
samt

Ordförandens sign Justerandens sign Ufäragsbestyrkande

C'5 /^
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-04

att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2012 för resultatenheterna.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) skriftligen enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ra g sbestyrkande

cs î



KSAU § 24/13 Bil aga l

^
glReservation Resultat fot resultatenheter w

<?
Vi socialdemokrater tycker att det är rimligt att få en
för^altningsberättelse inkl årets viktigaste händelser och ekonomiska analyser för
varje resultatenhet. Vi antog budgeten på resultatenhetsnivå inkl kommande
verksamhet och förändringar. Det då rimligt att vi följer upp enheterna på samma
sätt.

För oss politiker är det viktigt att ha kunskap om vilka utmaningar verksamheten
har. Det skall också framgå om det hänt viktiga saker under räkenskapsåret,
förväntningar inför framdden, risker och osäkerhetsfaktorer, upplysmngar om
miljö- och personalfrågor.

Vi yrkade därför på att bokslutet för den kommunala produktionen skulle
kompletteras med en för^altrdngsberättelse inkl årets viktigaste händelser och
ekonomisk analys för varje resultatenhet.

Vi reser^emr oss till förmån för vårt yrkande.

Staffanstorp den 4 mars 2013

För socialdemokraterna

^ é r/

(fl^OI^

Pierre fostrarn (S)

*

l̂
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25 2013-03-04

Förslag till ändringar i mkomstutjämningen för kommuner
och landsting, yttrande över (dnr Ks 2012.406)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om yttrande
över finansdepartementets remiss av utarbetat förslag till ändringar i
inkomshatjämningen för kommuner och landsting.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att avge yttrande över finansdepartementets remitterade förslag till ändringar i
mkomstutjämningen för kommuner och landsting enligt i ärendet föreliggande
förslag.

Ordförandens sign J usterändens sign Utd råg s bestyrka n d e

ac^ /
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 26 2013-03-04

Exploateringskalkyler, fastställande av principer m m för
(dnr Ks 2013.48)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av principer och riktlinjer för hur de exploateringskalkyler som skall bli föremål
för kommunstyrelsens prövning och beslut skall utformas och vad de skall
innehålla.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kommundirektören för kompletteringar av i
ärendet föreliggande frjänsteskrivelse.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

cs Êf
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27 2013-03-04

Anskaffning av inventarier till Baldersskolan, beslut om
(dnr Ks 2012.195)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt skrivelse/
då inklusive kostnadskalkyl/ från projektledningen för Baldersskolan om
förvärv av inventarier till denna nya skola.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till ordföranden att godkänna
kostnadskalkyl/ då med ett högsta belopp enligt fjärde att-satsen nedan/ för
påkallade förvärv av inventarier till Baldersskolan/ att uppdra till
kommundirektören att/ då inom ramen för högsta belopp enligt godkänd
kostnadskalkyl/ svara för erforderlig upphandling av inventarier för
Baldersskolans verksamhet/ att bemyndiga kommundirektören att besluta om
fördelningen av den sammanlagda investeringskostnaden mellan de olika
verksamheterna/ funktionerna m m vid Baldersskolan/ att utgiften för
anskaffning av inventarier för Baldersskolans verksamhet/ detta då med ett
högsta sammanlagt belopp om 9 250 000 kronor/ skall finansieras genom
upptagande av lån/ samt att för ändamålet anslå hela investeringsreserven samt
upp till redovisat behov omfördela inom beslutad investeringsbudget.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet/ med den ändringen i första att-
satsen att ordet ordföranden skall ersättas med ^kommunstyrelsens
arbetsutskott" skall besluta bifalla ordförandens yrkande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Pierre Sjöströms (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.

Ord fö ra n dens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

a
v̂
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-04

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
att uppdra till ordföranden att godkänna kostnadskalkyl/ då med ett högsta
belopp enligt fjärde att-satsen nedan/ för påkallade förvärv av inventarier till
Baldersskolan,

att uppdra till kommundirektören att/ då inom ramen för högsta belopp enligt
godkänd kostnadskalkyl/ svara för erforderlig upphandling av inventarier för
Baldersskolans verksamhet/

att bemyndiga kommundirektören att besluta om fördelningen av den
sammanlagda investeringskostnaden mellan de olika verksamheterna/
funktionerna m m vid Baldersskolan/

att utgiften för anskaffning av inventarier för Baldersskolans verksamhet/ detta
då med ett högsta sammanlagt belopp om 9 250 000 kronor, skall finansieras
genom upptagande av lån/ samt

4

att för ändamålet anslå hela mvestermgsreserven samt upp till redovisat behov
omfördela inom beslutad investeringsbudget.

Pierre Sjöström reserverar sig muntligen mot beslutet/ då till förmån för eget
yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

c^ ^
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 28 2013-03-04

Utfört och planerat arbete i syfte att motverka mobbing i
skolan, redovisning av (dnr Ks 2011.20)

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 12 november 2012, § 191, beslutat bl a
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att för arbetsutskottet redovisa
utfört och planerat arbete i syfte att motverka mobbing i skolan.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar lämnat uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad redovisning till handlingarna.

ördföra n d ens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

CQ, ^
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Sammanträd esdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 29 2013-03-04

Optionsavtal avseende delområdena 3 och 4 på Vikhem
NI-området, godkännande av (dnr Ks 2013.50)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
godkännande av utarbetat förslag till avtal med Veidekke Bostad AB/
innebärande option för detta bolag att på villkor enligt föreliggande
markanvisningsavtal förvärva delområdena 3 och 4 inom Vikhem III-området
för utbyggnad med 22-24 radhus.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet föreliggande optionsavtal med Veidekke Bostad AB
avseende delområdena 3 och 4 inom Vikhem III-området/ samt

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att godkänna sådana eventuella
förändringar i det i ärendet föreliggande markanvisningsavtalet som kan
komma att påkallas vid Veidekke Bostad AB:s begäran om utövande av
optionsrätten.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n de

cs ^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30 2013-03-04

Markanvisningsavtal Vikhem 111-området (delområde 6),
godkännande av (dnr Ks 2013.51)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
godkännande av utarbetat förslag till markanvisningsavtal med Ekeforshus
Contracäng AB innebärande överlåtelse av delområde 6 inom Vikhem III"
området för utbyggnad med 14 friliggande hus.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet föreliggande markanvisningsavtal avseende delområde
6 inom Vikhem III-området

Ordförandens sign Justerandens~sign U td ra gsbestyrkande

c5 ^


