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Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(26) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2014-04-30 
Klockan 09.00-10.05 
Sammanträdesrum Esarp, Rådhuset 
§ 73- § 92 

Christian Sonessen (M) ordf 
Pierre Sjöström (S) 
Nino Videvie (M) 

Ingalill Hellberg 
Henrik Lethin 
Cecilia J ansson §§ 73-75 
Ann Roseli § 76 
Jenny Lindskog § 76 

Pierre Sjösh·öm (S) 

Pentus Borgstrand §§ 77-78 
Vesna Casitovski 

Måndagen den 5 maj 2014, klockan 11.00 

Sekreter~re Vesn~asi tovski 

Cw; J hr~V'- d 
Ordförande lll'istian Senesson (M) 

~t d 
Justeran e Pierre Sjöström (S) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslu tsorgan: 
Samman trädesda tum: 
Samman trädestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2014-04-30 
Klockan 09.00-10.05 
Sammanträdesrum Esarp, Rådhuset 
§ 73 - § 92 

2014-05-06 
2014-05-28 
Rådhuset 

Ingrid Hansson/Bianca Magren 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 3(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

l n nehållsförteckni ng 

§73 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01 -01 -- 2014-03-31 ... . .4 

§74 Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kornmun 2014-01-01 -- 2014-03-
31 .............. ........... ... ...................... .. ...... ...... ................. .... .... .. ........ ... ... .. .......... ........ 5 

§75 Ekonomisk uppföljning för produktionen 2014-01-01 -- 2014-03-31. ............ 6 
§76 Jämställdhets- och mångfaldsplan för2014- 2016 ..... .. ......... ..... ..... ... .... ...... ..... 7 
§77 Föravtal Stanstorp l: 177, område 1 Aru1eroskolan .......................................... 9 
§78 Exploateringsavtal för Myllan Karaktärsornråde, Vallby 10:9 ................. .... 10 
§79 Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie ....... ... ............................................ . 11 
§80 Besvarande av medborgarförslag om ändring av fakturering i samband 

med uppsägning av barnomsorgsplats .... ...... ........ .......... .... .. ......................... 12 
§81 Besvarande av medborgarförslag om grusplanen vid Lottas väg i Hjärup 

... ........................ ... .... ............ ...... ... ...... ....... ... .... ..... ... ..... .. .... .... ...... .......... .. ......... .. 14 
§82 Besvarande av medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk 

mat i alla verksamheter i Staffanstorps kornmun ............ .. ............ .. ...... .. ...... 15 
§83 Besvarande av medborgarförslag om att få alternativ till margarin vid 

skolmåltid ............... ... ..... .. ...... .. ......... .. ..... ..... .. ...... ..... .... ....... .. .... .. ... ... ... .. .......... . 16 
§84 Besvarande av motion om rna t i statfanstorps skolor ........................ ........... 17 
§85 Besvarabde av motion om att servera smör som ett alternativ vid 

skolluncherna för elever i för skoleklass till årskurs nio ............... .......... ...... 19 
§86 Besvarande av motion om byggande av tillagningskök vid 

Mellanvångsskolan och Anneroskolan ..... ........... ....... .. .................. .. .............. 20 
§87 Besvarande av motion om utbyggnad av el-stolpar för laddning av 

elfordon ..... .. ..... .. .... ...... .... .. .... .......... ... ..... .. .......... .. ........... .. ..... ......... ... .. .. ..... ....... 21 
§88 Remittering av motion om att utvidga adressatkretsen för intepellationer 

och frågor .. .......... .. ................ .... .......... ........... ..... .. ........ .. ..... ............... ..... .... ........ 22 
§89 Remittering av motion om utbyggnad av kommunala bad tillsammans 

med närliggande kommuner ............. .. .... ...... .. ....... .. ....... .............. .. .... .. ..... ...... 23 
§90 Remittering av motion om systematisk kontroll av övergripande 

styrdokument .. .. .. ..... ................... .. ........ ... ..... ......... .... .. ... ....... ......... ........ .. ..... ... .. 24 
§91 Remittering av motion om att finansera inträde till Skänes Djurpark för 

elever i Staffanstorps kornmun ...................... .... .. ..... ............. ................. ... ....... 25 
§92 Remittering av motion om gratis bussresor för pensionärer .................. ..... 26 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(26) 

DATUM: 2014-04-30 

§73 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01-01 ... 

2014-03-31 

Ordförandens signatur 

(S 

2014-KS-178 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 
2014-01-01 - 2014-03-31 avseende kommunstyrelsens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för kornrnw1styrelsen för perioden 
2014-01-01-2014-03-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Clu-istian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kornmunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet redovisad 
ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2014-01-01 - 2014-03-31 avseende 
kommunstyrelsens verksamheter. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23 

Månadsuppföljning kornmunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§74 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun 2014-01 -

01 -- 2014-03-31 
2014-KS-176 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 
2014-01-01-2014-03-31 för statfanstorps kommun samt att för kännedom 
amnäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01-2014-03-
31 för statfanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kornmunstyrelsen besluta att godkä1ma i ärendet redovisad 
ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2014-01-01-2014-03-31 för 
statfanstorps kommtm samt att för kämledom anmäla ärendet till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
filmer att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da ter ad 2014-04-15 

Månadsuppföljning statfanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§75 Ekonomisk uppföljning för produktionen 2014-01-01 --

2014-03-31 
2014-KS-177 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 
2014-01-01-2014-03-31 för produktionen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för produktionen för perioden 
2014-01-01-2014-03-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkäm1a i ärendet redovisad 
ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2014-01-01 - 2014-03-31 för 
produktionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger e tt förslag till beslut och 
filmer att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Månadsuppföljning produktionen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s /$ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§76 Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2014 - 2016 
2014-KS-86 

Arbetsutskottet beslutar 

att föreliggande förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 

ska revideras enligt arbetsutskottets lämnade direktiv. Reviderat förslag 
ska föreläggas kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 12 maj 2014. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta enligt arbetsutskottets direktiv reviderat föreslag till 
Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2014-2016. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser antagande av jämställdhets- och mångfaldsplan för åren 
2014-2016 för Staffanstorps kommun. 

Diskrimineringslagen kräver att en jämställdhetsplan ska upprättas 
skriftligen var tredje år för arbetsplatser med 25 eller fler anställda. Lagen 
kräver även en redovisning av åtgärder kopplade till eh1isk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfatrning. Jämställdhets- och mångfaldsplanen 
behandlar enbart det perspektiv som rör arbetsgivaren Staffanstorps 
kommun i förhållande till sina anställda och är utarbetad från de krav 
som ställs i diskrimineringslagen. Planen har tagits fram i en 
partsammansatt jämställdhetsgrupp som utifrån en enkät samt statistik 
formulerat de mål och åtgärder som planen innehåller. 

Yrkanden 

Ordföranden Cluistian Senesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
dels att föreliggande förslag till jämställdhets- od1 mångfaldsplan 2014-

2016 ska revideras enligt arbetsutskottets lämnade direktiv. Reviderat 
förslag ska föreläggas kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 12 

maj 2014, dels att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta enligt arbetsutskottets direktiv 
reviderat föreslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2014-2016. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 
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Ordförandens signatur 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 8(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

Forts.§ 76 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16 
Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2014-2016 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4.J 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 9(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§77 Föravtal stanstorp 1:177, område 1 Anneroskolan 
2014-KS-113 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkäm1a utarbetat förslag till föravtal stanstorp 1:177, område l 
Anneroskolan med Staffanstorps Kommunfastigheter AB för exploatering 
av del av Anneroskolan. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps Kommunfastigheter har ansökt om planläggning av del av 
fastigheten Stanstorp l :177. Fastigheten används idag för skoländamåL 
Staffanstorps Kommunfastigheter har framfört önskemål om ny 
detaljplan för del av Anneroskolan för att möjliggöra nybyggnation och 
exploatering. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M), yrkar med instämmande från Pierre 
Sjösh·öm (S), att arbetsutskottet ska besluta att föreslå kommunstyrelsen 
besluta godkänna utarbetat förslag till föravtal stanstorp 1:177, område l 
Anneroskolan med Staffanstorps Kommunfastigheter AB för exploatering 
av del av Anneroskolan. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut od1 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22 

Föravtal-Almeroskolan 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s .1/1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§78 Exploateringsavtal för Myllan Karaktärsområde, Vall by 10:9 
2014-KS-150 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna utarbetat förslag till exploateringsavtal beträffande området 
Myllan, Karaktärsområde, omfattande fastigheten Vallby 10:9. 

Ärendebeskrivning 

Vallby Fastigheter AB har ansökt om planläggning för del av fastigheten 
Vallby 10:9. Fastigheten används idag för jordbruksändamål (för 
närvarande inte brukad). Vallby Fastigheter AB har framfört önskemål 
om ny detaljplan för del av fastigheten Vallby 10:9 för att möjliggöra 
nybyggnation av 14 styckenenbostadshus med tillhörande odlingslotter. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsu tskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkäm1a utarbetat förslag till 
exploateringsavtal beträffande området Myllan, Karaktärsområde, 
omfattande fastigheten Vallby 10:9. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att godkäm1a utarbetat förslag till 
exploateringsavtal beträffande området Myllan, Karaktärsområde, 
omfattande fastigheten Vallby 10:9 utom vad gäller de delar som avser 
dels odlingslotter på strandskyddat område, dels 
gemensamhetsanläggningar och bildande av samfälligheter. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt mot taget beslut, se bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23 

Exploa teri.ngsavtal 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 4.( 



Reservation Exploateringsavtal för 
Myllan Karaktärsområde, Vallby 10:9 

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot den delen av beslutet i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-30 gällande exploateringsavtal för 
Vallby 10:9, Myllan. 

Vi reserverar oss mot att anläggandet av odlingslotter i området Myllan, i Vall by. 

Odlingslotterna är planerade att ligga på strandskyddat område vid Vallby mosse. 
Det aktuella området gränsar till Staffanstorps kommuns enda naturreservat. 
Beslutet om naturreserverat togs redan 1983, av Länsstyrelsen. Målet med 
reservatet är att bevara ett vatten- och våtmarksområde i ett uppodlat 

jordbrukslandskap. Vallby mosse är en häcknings- och rastlokal för ett rikt 
fågelliv. Våtmarkens värde skall bevaras och förbättras genom att igenväxning 
förhindras . Staffanstorp är en kommun som inte har så mycket av varken 

naturreservat eller strandskyddade områden och därför anser vi att dessa 
områden inte skall användas för privat bruk. 

En stor källa till övergödningen av våra vatten är den näring som läcker ut från 
odlingsmark. Tillförseln från dess ytor är betydligt svårare att åtgärda än utsläpp 
från tätorter, industrier och andra punktkällor. 

För att få bättre skördar berikas odlingslotter med vanligt gödsel eller/ och 
konstgödsel. Den tillförda näringen kan inte alltid tas upp av växtligheten utan 
urlakas ur jorden och hamnar i mossen eller förs med dränering och diken till 
vattendrag, floder och hamnar slutligen i de kustnära områdena. 

Strandskyddet är just till för att skydda denna mark. 

Vi reserverar oss också mot samtliga gemensamhetsanläggningar inom området 
(jordbruk, vatten, avlopp, dagvatten, gångpassage, damm- och miljöstation, 
platsmark och bullerskydd). 

statfanstorp den 30 april 2014 
För Socialdemokraterna 

,4ktdJTfhf" 
Sjöström (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§79 Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie 
2014-KS-80 

Arbetsutskottet beslutar 

11(26) 

DATUM: 2014-04-30 

att inte framföra någon erinran mot Malmö stads förslag till Fördjupad 
översiktsplan för södra Hyllie. 

Ärendebeskrivning 

Malmö stad har översänt samrådsförslaget "Fördjupad översiktsplan för 
södra Hyllie" för kännedom och synpunkter. Översiktsplanen inkluderar 
en mi1jökonsekvensbeskrivning. Den fördjupade översiktsplanen 
förväntas vinna Jaga kraft hösten 2015. 

Översiktsplanen för södra Hyllie är ett mycket välgjort dokument. Det 
innehåller väl avvägda ställningstaganden och beskriver på ett utmärkt 
sätt visionen och ambitionen med området. Planen kommer då den 
genomförts att ge möjlighet för många märu1iskor att både bo och arbeta i 
ett attraktivt område. Planen beskriver hur området ska harmoniera och 
integrera med omgivande bostadsområden såväl som med slättlandet och 
ger goda förutsättningar både för offentlig service och kollektivtrafik. 
Som underlag för en stadsutveckling kan bara återigen framhållas 
planens höga kvalitet. Staffanstorps kommun har inga synpunkter på 
dess sakliga innehåll. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att inte framföra någon erinran mot Malmö stads förslag till Fördjupad 
översiktsplan för södra Hyllie. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
filmer att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-04-16 

Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie, Remiss 2014-02-19 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{5 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 12(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§80 Besvarande av medborgarförslag om ändring av 

fakturering i samband med uppsägning av 

barnomsorgsplats 
2013-KS-197 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag, bifalla 
medborgarförslaget genom att fr. o m den l juli 2014 upphäva i 
Förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun, under rubriken 
"Uppsägning", intagna regler, och då ersätta dessa med bestämmelser av 
följande lydelse: 

Uppsägning av förskaleplats bör göras i Staffanstorps kommuns 
webbtjänst eller skriftligen av vårdnadshavare till förskalechefen för den 
enhet som barnet är inskrivet vid. Vid uppsägning som görs senast den 
15:e dagen i en månad upphör avtalet om förskaleplats att gälla den 16:e 
dagen i den månad som infaller två månader senare. Vid uppsägning som 
görs efter den lS:e dagen i en månad upphör avtalet om förskaleplats att 
gälla den sista dagen i den månad som infaller två månader senare. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har efter att medborgarförslaget om 
ändrad fakturering i samband med uppsägning av barnomsorgsplats 
överlämnats till nämnden, föreslagit kommunfullmäktige att besluta om 
en sådan ändring. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande från Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige beslut att i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens förslag, bifalla medborgarförslaget genom att fr. o 
m den 1 juli 2014 upphäva i Förskoleverksamheten i Staffanstorps 
kommun, under rubriken "Uppsägning", intagna regler, och då ersätta 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

Forts.§ 80 

dessa med bestämmelser av följande lydelse: 

Uppsägning av förskaleplats bör göras i Staffanstorps kornmuns 
webbtjänst eller skriftligen av vårdnadshavare till färskolechefen för den 
enhet som barnet är inskrivet vid . Vid uppsägning som görs senast den 
15:e dagen i en månad upphör avtalet om förskaleplats att gälla den 16:e 
dagen i den månad som infaller två månader senare. Vid uppsägning som 
görs efter den 15:e dagen i en månad upphör avtalet om förskaleplats att 
gälla den sista dagen i den månad som infaller två månader senare. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-21 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 6, 2014 
Barn- och utbildningsnämndens ordförandes skrivelse, dat 2014-02-10 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 98, 2013 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 14(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§81 Besvarande av medborgarförslag om grusplanen vid Lottas 

väg i Hjärup 
2014-KS-30 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-22, redovisade anse 
medborgarförslaget besvara t. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av medborgarförslag om grusplanen vid Lottas 
väg i Hjärup. Förslagsställaren föreslår att grusplanen rustas upp till en 
s.k. multiplan då nuvarande grusplan inte är i speciellt bra skick. 

Kommw1fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014 

§ 27, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 
2014-04-22, y ttrat sig över medborgarförslaget 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande frän Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att med det i tjänsteskrivelse, da terad 2014-04-22, redovisade anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
fi1mer att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, dat 2014-04-22 

Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 27, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 41 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 15(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§82 Besvarande av medborgarförslag om att införa varannan 

dag vegetarisk mat i alla verksamheter i statfanstorps 

kommun 
2013-KS-335 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-23, redovisade anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av medborgarförslag om att införa 
varannandag vegetarisk mat i alla Staffanstorps kommuns verksamheter. 
Förslagsställaren menar att ett sådant införande skulle bidra till att 
minska växthuseffekten och se till att alla människor kan äta sig mätta. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014 
§ 21 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. Kornmundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 
2014-04-23, yttrat sig över medborgarförslaget 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande från Pierre Sjöström (S), att 
arbetsutskottet ska besluta föreslå kornmunstyrelsen besluta att med det i 
tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-23, redovisade anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, dat 2014-04-23 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 21, 2014 

Ordförandens signatur .4randes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 16(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§83 Besvarande av medborgarförslag om alternativ till 

margarin vid skolmåltid 
2014-KS-72 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, redovisade avslå 
medborgarförslaget 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av medborgarförslag om alternativ till 
margarin vid skolmåltid för skolbarnen i Hjämp. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 febmari 2014 
§57, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 
2014-04-16 yttrat sig över medborgarförslaget. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande från Pierre Sjöström (S), att 
arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att med det i 
tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, redovisade avslå medborgarförslaget 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, dat 2014-04-16 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 57, 2014 

Ordförandens signatur J;g-andes signatur Utdragsbestyrkande 

c: s 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 17(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§84 Besvarande av motion om maten i statfanstorps skolor 
2013-KS-240 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, 
redovisade anse motionens andra att-sats besvarad samt att i resterande 
del avslå motionen. 

Ärendebes krivn in g 

Ärendet avser besvarande av motion om maten i Staffanstorps skolor frän 
Carina Dilton (S). I motionen yrkar Carina Dilton (S) att kostenheten 
framöver i största möjliga utsh·äckning inhandlar kött od1 kyckling av 
producenter i närområdet som står för hela kedjan själva (uppfödning, 
slakt och styckning) samt att kostenheten får i uppdrag att satsa mer på 
vegetabilier, gärna närproducerade, istället för halvfabrikat. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober§ 
139, 2013 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om 
beredning. Kommundirektören har i tjänsteskrivelse da te rad 2014-04-16 

yttrat sig över motionen. 

Yrkanden 

Nino Vidavie (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med 
hänvisning till det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, redovisade anse 
motionens andra att-sats besvarad samt att i resterande del avslå 
motionen. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och firu1er att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s lt/ 
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KOMMUN 

Ordförandens signatur 

(5 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

Forts.§ 84 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förrnån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, dat 2014-04-16 
Motion 

J(ljandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§85 Besvarande av motion om att servera smör som ett 

alternativ vid skolluncherna för elever i färskoleklass till 

årskurs nio 
2014-KS-89 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, redovisade avslå 
motionen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om att servera smör som ett 
alternativ vid skolluncherna för elever i förskaleklass till årskurs nio av 
Björn Magnusson (FP). I motionen yrkar Björn Magnusson (FP) bland 
annat att smör omgående ska införas som ett alternativ vid skolluncherna 
för elever i förskaleklass till årskurs nio samt att en utvärdering av 
förändringen ska göras ett år efter införandet. 

Kornmunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den10mars 2014 § 
61, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 
Kornmundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16 yttrat sig 
över motionen. 

Yrkanden 

Nino Vidavie (M) yrkar, med instämmande från Pierre Sjöström (S), att 
arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-
04-16, redovisade avslå motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslagtiii beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 61, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§86 Besvarande av motion om byggande av tillagningskök vid 

Mellanvångsskolan och Anneroskolan 
2014-KS-50 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, redovisade avslå 
motionen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om att tillagningskök vid 
Mellanvångsskolan och Almeroskolan ska byggas från Cecilia Cavallin 
(MP). I motionen yrkar Cecilia Cavallin (MP) att kommunen ska bygga 
ordentliga kök i samband med att Mellanvångsskolan och Anneroskolan 
byggs om varvid hälsosam, närodlad och giftfri mat ska lagas till elever, 
personal och närboende äldre. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den10mars 2014 § 
45, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 
Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2014-04--16, yttrat sig 
över motionen. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande från Pierre Sjöström (S), att 
arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-
04-16, redovisade avslå motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
fi1mer att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, da te rad 2014-04-16 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 45, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C5 r$ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

21(26) 

DATUM: 2014-04-30 

§87 Besvarande av motion om utbyggnad av el-stolpar för 

laddning avelfordon 

Ordförandens signatur 

CS 

2013-KS-95 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att med handlingen "Uh·edning av förutsättningarna för laddstolpar för 
elfordon i statfanstorps kommun" anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om utbyggnad av el-stolpar för 
laddning av elfordon av Magnus Lunderquist (KD). I motionen yrkar 
Magnus Lunderquist (KD) att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
utbyggnaden av el-stolpar/laddplatser för laddningavelfordon i 
tätorterna i kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 30 september 
2013 § 96, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för prövning och 
beslut. Kommw1direktören har utrett motionen enligt i ärendet 
föreliggande utredning av förutsäth1ingarna för laddstolpar för elfordon i 
Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att med handlingen "Utredning av 
förutsättningarna för laddstolpar för elfordon i statfanstorps kommun" 
anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Motion 
Utredning av förutsättningarna för laddstolpar för elfordon i 
Staffanstorps kommLID, 2014-04-09 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

22(26) 

DATUM: 2014-04-30 

§88 Remittering av motion om att utvidga adressatkretsen för 

interpellationer och frågor 

Ordförandens signatur 

C_S 

2014-KS-75 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till stabschefen för yth·ande. 

Ärendebeskrivning 

Björn Magnusson (FP) har lämnat in en motion om att utvidga 
adressatkretsen för interpellationer och frågor. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den lO mars 2014 § 
59, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att remittera motionen till stabschefen för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-21 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 59,2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 23(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§89 Remittering av motion om utbyggnad av kommunala bad 

tillsammans med närliggande kommuner 
2014-KS-91 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden för y th·ande. 

Ärendebeskrivning 

Björn Magnusson (FP) rn.fl. har lämnat in en motion om utbyggnad av 
kommunala bad och gemensam planering med närliggande kommuner. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den10mars 2014 § 
60, att remittera motion till kornmunstyrelsen fö r beslut om beredning. 

Yrkanden 

Nino Vidavie (M) yrkar, med instämmande från Pierre Sjöström (S), att 
arbetsutskottet ska besluta att remittera motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för yth·ande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-21 
Motion 
Kornmunfullmäktiges beslut§ 60, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s ({J 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 24(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§90 Remittering av motion om systematisk kontroll av 

övergripande styrdokument 

Ordförandens signatur 

C5 

2014-KS-99 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommw1direktören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Björn Magnusson (FP) har lämnat in en motion om systematisk kontroll 
av övergripande styrdokument 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den10mars 2014 § 
63, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande från Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta att remittera motionen till 
kommundirektören för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
filmer att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-21 
Motion 
Kornmunfullmäktiges beslut§ 63, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 25(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§91 Remittering av motion om att finansera inträde till Skånes 

Djurpark för elever i statfanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

c_ s 

2014-KS-112 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Helene Öhrnan (FP) har lämnat in en motion om att finansiera inträde till 
Skånes Djurpark för elever i Staffanstorps Kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den10mars 2014 § 
67, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Yrkanden 

Nino Vidavie (M) yrkar, med instämmande frän Pierre Sjöström (S), att 
arbetsutskottet ska besluta att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-21 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 67, 2014 

Justerandes signatur 

![f 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 26(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-30 

§92 Remittering av motion om gratis bussresor för pensionärer 
2014-KS-117 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Gunnar Lindell (SPI) har lämnat in en motion om gratis bussresor för 
pensionärer. 

Kommw1fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den10mars 2014 § 
69, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Yrkanden 

Nino Vidavie (M) yrkar, med instämmande från Pierre Sjöström (S), att 
arbetsutskottet ska besluta att remittera motionen till kommundirektören 
för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-21 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 69, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s id 


