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^ Sammanträdesdatum 2011 -10-1 7

STAFFAN STORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Esarp/ måndagen
den 17 oktober 2011, klockan 13.10 -14.50

Beslutande Michael Sandin (M) ordförande
Christian Sonesson (M)
Torbjörn Lövendahl (S)

Övriga deltagande Cecilia Jansson
Bo Gertsson

Ingalill Hellberg

Utses att justera Torbjörn Lövendahl (ers Christian Sonesson)
Justeringens plats och tid Rådhuset/ 2011-10-24JsJockan 09.00
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Ordförande

MLchsel Sandin
Justerande

-p

orbjöfrn Lc^venda

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2011-10-17

Datum för anslags uppsättande 2011-10-25
Datum för anslags nedtagande 2011-11-16
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift

wo^aÅMv^
Ingrid Hansson

Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-17

Innehållsförteckning Sid

§ 130 Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 - 09-30 för kommunstyrelsen 4

§ 131 Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 - 09-30 för Staffanstorps 5
kommun

§ 132 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel m m/ fastställande av 6

133 Skattefinansiering av driftbudget för år 2012 för Staffanstorps 7

kommun/ ändring av beslut om

134 Budget för år 2012 för kommunstyrelsen 8

135 Investermgsbudget för år 2012 i Staffanstorps kommun/ 9

fastställande av investeringsvolymer

136 Investeringsbudget för år 2012 per projekt 11

137 Kommunkoncernens checkkreditbelopp/ utökning av 12

§ 138 Genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter/ 13
fastställande av

§ 139 Uppföljningsmodell för mandatperiodbeställning m m 14

. .

§ 140 Ny översiktsplan för Malmö/ ÖP 2012, samrådsyttrande över 15

141 Sammanträdesdagar år 2012 för kommunstyrelsens arbetsutskott 16

§ 142 Granskning av delegation av beslutanderätt/ yttrande över 17

revisionsrapport angående

§ 143 Pihlängenområdet/ godkännande av föravtal till exploateringsavtal 18
m m

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg sbéstyrkande
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^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-17

§ 144 Besvarande av medborgarförslag om parkeringsområde vid 19

Biblioteksgatan i Staffanstorp

§ 145 Besvarande av motion om äldreombud 20

146 Arbetsmarknad s statistik i Staffanstorps kommun 21

Ordfö ra nd e ns sign Justerande^ sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 130 2011-10-17

Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 - - 09-30 för
kommunstyrelsen (dnr Ks 2011.72)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2011-01-01 - - 09-30 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2011-01-01 - - 09-30.

fl

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens
verksamheter för tidsperioden 2011-01-01 - - 09-30.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 131 2011-10-17

Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 --09-30 för
Staffanstorps kommun (dnr Ks 2011.74)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2011-01-01 - - 09-30 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende Staffanstorps kommuns
verksamheter för tidsperioden 2011-01-01 - - 09-30.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning avseende Staffanstorps
kommuns verksamheter för tidsperioden 2011-01-01 - - 09-30, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning
avseende tiden 2011-01-01 - - 09-30 för kommunfullmäktige.

Ordförandens-sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 132 2011-10-17

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel m m (dnr Ks
2011.66)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut den 21 september 2011, § 82, varigenom
föreslagits kommunfullmäktige besluta att anta ändrad taxa för offentlig
kontroll av livsmedel m m.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att fr o m den l januari 2012, då med upphävande den dagen av gällande taxa
för offentlig kontroll av livsmedel m m/ fastställa taxa för offentlig kontroll av
livsmedel m m enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag den 21
september 2011/g 82.

Ordförandens sign J usterandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133 2011-10-17

Skattefinansiering av driftbudget för år 2012 i
Staffanstorps kommun, ändring av beslut om
(dnr Ks 2011.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ramjustering
av kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2011, § 79, om skattefinansiering av
driftbudget för Staffanstorps kommun.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att göra ramjustermgar av budget för Staffanstorps kommun för år 2012
varefter skattefinansieringen av driftbudget innebär kommunbidrag enligt
följande;

NAMND^/ERKSAMHET KOMMUNBIDRAG

A. Politisk verksamhet 3 000 000 kronor
B. Kommunstyrelsen 106 860 000 kronor

C. Barn- och utbildningsnämnden 518 280 000 kronor
D. Socialnämnden 197203000 kronor
E. Tekniska nämnden 44 890 000 kronor
F. Fjärrvärmeverket l 375 000 kronor

Renhållning 500 000 kronor
VA-verket l 555 000 kronor

G. Kultur- och fritidsnämnden 32 390 000 kronor

H. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - 890 000 kronor
I. Samarbetsnämnd 2 l 760 000 kronor/

samt att för detta ändamål ianspråkta 2 853 000 kronor ur kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda utgifter.

Torbjörn Lövendahl (S) får till protokollet antecknat att han deltar i
arbetsutskottets beslut med hänsyn till att föreslagna ramjusteringar i sig
godtas.

O rdforan denssig J usterändens sign Utdragsbestyrkande
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^^^^
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 134 2011-10-17

Budget för år 2012 för kommunstyrelsen, fastställande av
(dnr Ks 2011.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av budget för år 2012 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt arbetsutskottets beslut §
133/11 föreslås skattefinansiering av driftbudget för kommunstyrelsen för år
2012 till 106 860 000 kronor/ att det ankommer på kommunstyrelsen att för sina
verksamheter för år 2012 fastställa budget inom given ekonomisk ram/ samt att
i ärendet föreligger utarbetat förslag till budget för år 2012 för
kommunstyrelsens verksamheter.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till kommundirektören att i ekonomiska uppföljningar avseende
kommunstyrelsens verksamheter/ då fr o m år 2012, ge dessa en utformning
som speglar mandatperiodbeställningens olika verksamhetsområden/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa budget för år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter enligt i
ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn LÖvendahl (S) förklarar/ då med hänvisning till innehållet i
Arbetarepartiet Socialdemokraternas budgetförslag och förslaget till
mandatperiodbeställning/ före det att ärendet avgörs att han inte deltar i
arbetsutskottets beslut.

Ordförandens sign Justerand^ns sign Utdrag s bestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 135 2011-10-17

Investeringsbudget för år 2012 i Staffanstorps kommun,
fastställande av investeringsvolymer (dnr Ks 2011.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av investeringsvolymer för investeringsbudget för år 2012 i Staffanstorps
kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 13 juni
2011, g 80, (genom s k minoritetsåterremiss) beslutat att till kommunstyrelsen
återremittera ärendet om fastställande av investeringsvolymer för
investeringsbudget för år 2012 i Staffanstorps kommun för komplettering med
underlag/specifikation utvisande grunderna för och beräkning av i ärendet
föreslagna investermgsvolymer.

I ärendet föreligger ekonomichefens yttrande.

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 2012 till 79 600 000 kronor/
fördelat enligt följande: kommunstyrelsen 7 300 000 kronor/ tekniska nämnden
34 300 000 kronor/ balansenheten VA-verket 38 000 000 kronor/ samt
att investeringar i den skattefinansierade verksamheten år 2012 skall finansieras
till minst 78 % av årets resultat och avskrivningar.

Torbjörn LÖvendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att tillföra
tekniska nämnden ytterligare 3 000 000 kronor för gatubeläggning.

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.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s b estyrkande
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STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-17

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2012 till 79 600 000
kronor, fördelat enligt följande

kommunstyrelsen 7 300 000 kronor,
tekniska nämnden 34 300 000 kronor/
balansenheten VA-verket 38 000 000 kronor/ samt

att investeringar i den skattefinansierade verksamheten år 2012 skall finansieras
till minst 78 % av årets resultat och avskrivningar.

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

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrka n d e
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 136 2011-10-17

lnvesteringsbudgetförår2012 (dnr Ks 2011.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av investeringsbudget för år 2012.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i tidigare ärende vid dagens
sammanträde har föreslagits kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att fastställa investermgsvolymer för
investeringsbudget för år 2012 i Staffansfrorps kommun/ samt att i ärendet
föreligger enligt detta förslag utarbetat förslag till investeringsbudget per
projekt för år 2012.

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
investeringsbudget för år 2012 i Staffanstorps kommun/ fastställa
investeringsbudget per projekt för år 2012 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att tillföra tekniska nämnden ytterligare 3 000 000
kronor för gatubeläggning.

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/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till förslag om
fastställande av investeringsvolymer för investeringsbudget för år 2012 i
Staffanstorps kommun/ fastställa investeringsbudget per projekt för år 2012
enligt i ärendet föreliggande förslag.

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

O rd fö randens sign J u störande ns sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 137 2011-10-17

Kommunkoncernens checkkreditbelopp, utökning av (dnr
Ks 2011.296)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt
ekonomichefens skrivelse den 11 oktober 2011 med förslag om att den beviljade
krediten förkommunkoncernens huvudkonto, som för närvarande enligt
kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2010, § 62, uppgår till 50 000 000
kronor/ skall höjas till 65 000 000 kronor.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att kreditgränsen på kommunkoncernens huvudkonto skall höjas till 65 000 000
kronor/ varav 55 000 000 kronor utgör Staffanstorps kommuns andel av
totalbeloppet/ och 10 000 000 kronor avser Staffanstorps Centrum AB:s/
inklusive dotterbolag/ andel av totalbeloppet.

Ordförandens sign Juste randens sign UtdrägsbestyFkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 138 2011-10-17

Genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter
m m, fastställande av (dnr Ks 2011.301)

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

Arbetsutskottet redovisar de påkallade redaktionella förändringar som skall
företas i föreliggande förslag till genomförandeplan före kommunstyrelsens
avgörande av ärendet.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att/ efter det att påkallade redaktionella förändringar gjorts/ fastställa i ärendet
föreliggande genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter/ då
inklusive för politikområdet ekonomisk prioritering/ samt

att ianspråkta l 200 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter år 2012 för bestridande av de merkostnader enligt första att-satsen i
fastställd genomförandeplan innebär i förhållande till budget.

Torbjörn Lövendahl (S) förklarar före det att ärendet avgörs att han inte deltar i
arbetsutskottets beslut.

O rd förändens sig Justerar is sig Utdragsbestyrkande
..'^ -f ,*
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 139 2011-10-17

Uppföljningsmodell för mandatperiodbeställning m m (dnr
Ks 2011.20)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om uppföljnings-
modell för fastställd mandatperiodbeställning och genomförandeplan för
kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger/ då enligt
arbetsutskottets beslut den 20 juni 2011, g 91, av kommundirektören utarbetade
principer för utformning av förslag till uppföIjnmgsmodeU för fastställd
mandatperiodbeställning samt att vid arbetsutskottets sammanträde den 26
september 2011, § 94, har lämnats information i ärendet.

Arbetsutskottet beslutar fwe&IÅ-kommunotyrolGon besluta-

att lägga i ärendet lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140 2011-10-17

rt

Ny översiktsplan för Malmö ÖP 2012, samrådsyttrande
över (dnr Ks 2011.170)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt Malmö
stads remiss av samrådsunderiag/planstrategi inom ramen för framtagande av

*

förslag till ny översiktsplan för Malmö ÖP 2012.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att till Malmö stad avge yttrande i enlighet med i ärendet föreliggande förslag.

t

O rd fö randens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 141 2011-10-17

Sammanträdesdagar för år 2012 för kommunstyrelsens
arbetsutskott (dnr Ks 2011.254)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende om fastställande av egna
sammanträdesdagar under år 2012.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunstyrelsen vid sitt
sammanträde den 3 oktober 2011 har fattat beslut om egna sammanträdesdagar
år 2012, och att kommunfullmäktige avser att vid sammanträde den 24 oktober
2012 besluta om sina sammanträdesdagar under nästkommande år.

Arbetsutskottet beslutar

att under år 2012 skall avhållas ordinarie sammanträden med kommun-

styrelsens arbetsutskott/ då att påbörjas klockan 1330, de datum som framgår
av bilaga (då under rubriken KSAU)/ samt

att för förekommande behov av extra sammanträden med kommunstyrelsens
arbetsutskott skall reserveras de ytterligare helgfria måndagar under år 2012
som inte infaller under tiden från och med den 2 juli 2012 till och med den 6
augusti 2012.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande
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KSAU 141/11 Bilaga

-A
SAMMANTRÄDESDAGAR 2012

STAFFANSTORPS
KOMMUN

KSAU KS KF

23.1 13.2

30.1

27.2 12.3

26.3 2.4 23.4

23.4 7.5

21.5 28.5 11.6"

21.6

27.8 10.9 24.9

22JO^

24.9 8.10 29.10

29.10 12.11

19.11 3.12 17.12^

17.12

+ _= heldagssammanträde/ vilket påbörjas 09.00, för beslut om budget 2013 m m
= heldags informationssammanträde/ vilket påbörjas 09.00,X-* -

sammanträdet påbörjas kl 16.00**^ _
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 142 2011-10-17

Granskning av delegation av beslutanderätt, yttrande över
revisionsrapport angående (dnr Ks 2011.267)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om yttrande
över revisionsrapporten "Delegation av beslutanderätten i kommunstyrelsen
och nämnderna//.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att av revisionsrapporten, i den del
som den avser bedömning av kommunstyrelsens delegationsordning endast
innehåller förslag till vissa redaktionella förändringar.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att samtidigt som kommunstyrelsen nästa gång beslutar om saklig förändring
av innehållet i kommunstyrelsens delegationsordning skall även beslutas om
ändringar enligt av kommunrevisionen framförda synpunkter om placering av
avsnitt om regler och rutiner m m, samt

att som kommunstyrelsens svar i ärendet till kommunrevisionen översända
detta beslut.

Ordförandens sign J uste randens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143 2011-10-17

Pihlängen-området, godkännande av föravtal till
exploateringsavtal m m (dnr Ks 2011.297)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
godkännande av föravtal till exploateringsavtal med ägare till fastigheterna
Staffanstorp Stora Uppåkra 2:14 och 2:56 ingående i det framtida
exploateringsområdet Pihlängen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att uppgiften om äganderätten till
fastigheter i föreslaget avtal med Jan Berggren m fl inte är korrekt/ men att vid
kommunstyrelsens handläggning av ärendet kan förutsättas föreligga i aktuellt
hänseende rättat avtal.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att/ då under förutsättaing av i att dessa avtal anges korrekta uppgifter om
fastighetsägarfÖrhållandena/ godkänna dels i ärendet föreliggande två, dels
med NCC AB/ dels med Jan Berggren m fl/ föravtal till exploateringsavtal
beträffande Pihlängen/ omfattande Stora Uppåkra 2.14, 2:56, 2:62 m fl dels ny
tid- och kostoadskalkyl för förutsatt detaljplanearbete.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144 2011-10-17

Besvarande av medborgarförslag (dnr Ks 2010.228)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende om besvarande av
medborgarförslag rörande iordningställande av parkeringsplats vid
Biblioteksgatan i Staffanstorp.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 25
oktober 2010, § 66, har beslutat att till kommunstyrelsen överlämna att besluta i
detta ärende/ samt att aktuellt område nu har tillförts intilliggande fastighet och
är allmänt tillgänglig för parkering/ vilken sistnämnda information har tillställts
medborgarförslagstallaren.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att med det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget bifallet/ samt

att för kännedom anmäla detta beslut till kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott g 145 2011-10-17

Besvarande av motion om äldreombud (dnr Ks 2009.277)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av/ av Olle Althin (SPI) m fl väckt/ motion om äldreombud.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 30
november 2009, g 126, beslutat att remittera denna motion till kommunstyrelsen
för beslut om beredning/ varefter kommunstyrelsens arbetsutskott den 22
februari 2010, § 14, beslutat att för yttrande remittera motion till socialnämnden/
som den 19 september 2011, § 77, beslutat att avge i ärendet föreliggande
yttrande.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerande n s "sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146 2011-10-17

Arbetsmarknadsstatistik för Staffanstorps kommun,
information om (dnr Ks 2011.54)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller information om arbetsmarknads-
statistik för Staffanstorps kommun vid utgången av september månad 2011.

Arbetsutskottet beslutar

att, utan något beslutsförslag till kommunstyrelsen om vidtagande av åtgärder,
lägga lämnad redovisning avseende tiden 2011-01-01 - - 09-30 till handlingarna.

O rdfö ra n dens sign Justerandens sig Utdragsbestyrkande
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