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m Sammanträdesdatum 2012-01-23

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Uppåkra/ måndagen
den 23 januari 2012, klockan 18.00 -18.15

Beslutande Michael Sandin (M)/ ordf Pia Jönsson (S)
Torbjörn Lövendahl (S) Liliana Lindström (M)
Christian Sonesson (M) Björn Stigborg (S)
Werner Unger (S) Bertil Persson (M)
Henrik Lethin (M) Eric Tabich (M)

* *

Nino Vidovic (M) Helene Öhman (FP)
Yvonne Nilsson (C)

Övriga deltagande Berit Lagergren (M) Solveig Ohlsson (S)
Shkurte Xhemajli (M) Ingrid Oxenby (M)
Anders Olin (M) Ralph Friberg (SP)
Olle Bermer (MP) Björn Magnusson (FP)
Pierre Lindberg (M) Ingalill Hellberg

Utses att justera Torbjörn Lövendahl
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Justerande <

Torbjörn Lfövendahl

ANSLAG/BEVIS i

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2012-01-23

Datum för anslags uppsättande 2012-01-25
Datum för anslags nedtagande 2012-02-17
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift
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In^riti Hansson
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-01-23

Innehållsförteckning Sid

§ l Direktiv för framtagande av förslag till budget för år 2013 4

2 Beslutsattestanter och ersättare för dessa år 2012 inom kommunsty- 6
relsens verksamhetsområden

3 Staffanstorpshus AB:s checkkredit/ tillfällig ökning av 7

§ 4 Teknisk förändring av budgetramar år 2012 9

§ 5 Kalkyl för exploateringsområdet Rudolf Bååths väg, fastställande av 11

6 Hjärups Bocentrum/ avsiktsförklaring och föravtal till markanvis- 12
ningsavtal avseende

* *

§ 7 Överlåtelse av Staffanstorpshus AB:s hyresfastigheter/ godkännande 13
av

§ 8 Kommunstyrelsens delegationsordning/ ändring av 14
t

g 9 Kontrasignation av kommunstyrelsens handlingar 15

10 Uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden/ 17
införande i ortstidning

11 Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser/ antagande av för- 19
bundsordning för samordningsförbund m m

§ 12 Staffanstorps kommuns 60-års jubileumsfirande/ finansiering av 21
kostnader för

§ 13 Besvarande av motion från Torbjörn Lövendahl (S) om utgivning av 23
egen publikation med kommunal information

§ 14 Redovisning av ej färdigt beredda motioner och medborgarförslag 24

O rdfö ra ndens sign J usterandehs sign Utdragsbestyrkande

^^
^
^



<

^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 3(27)

m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-01-23

§15 Redovisning av delegationsbeslut 25

§ 16 Redovisning av meddelanden 26

Ordfora ndenssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^81
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 171 2011-12-19

Kommunstyrelsen l 2012-01-23

Direktiv för framtagande av förslag till budget för år 2013
(dnr Ks 2011.363)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av direktiv för utarbetande av förslag till budget för år 2013.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger av kom-
mundirektören utarbetat förslag till budgetdirekäv.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för Staf-
fanstorps kommun för år 2013 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han/ då med
hänvisning till sitt ställningstagande att innehållet i mandatperiodbeställningen
bör vara annorlunda/ inte deltar i avgörande av ärendet.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för Staf-
fanstorps kommun för år 2013 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-01-23

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före kommun-
styrelsens beslut att de/ då med hänvisning till sitt ställningstagande att inne-
hållet i mandatperiodbeställningen bör vara aimorlunda, inte deltar i avgö-
rande av ärendet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

^ ^L
^



-tt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(27)

^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 175 2011-12-19

Kommunstyrelsen § 2 2012-01-23

Beslutsattestanter och ersättare för dessa inom kommun-

styrelsens verksamhetsområden år 2012 (dnr Ks
2011.364)

Enligt av kommunfullmäktige den 22 september 2008, § 103, antagna ekonomi-
styrprinciper skall nämnderna årligen utse beslutsattestanter och ersättare för
dessa.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetat förslag till förteckning av-
seende delegerat budgetansvar för kommunstyrelsens ansvarsområden år 2012.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt punkt 6.4.4 fastställda
ekonomistyrprinciper äger i de fall en ny beslutsattestant behöver utses under
löpande kalenderår vederbörandes närmaste överordnade utse annan.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa inom kommunstyrelsens an-
svarsområden under år 2012 enligt kommundirektörens i ärendet föreliggande
förslag

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat

att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa inom kommunstyrelsens an-
svarsområden under år 2012 enligt kommundirektörens i ärendet föreliggande
förslag

O rd föra ndens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen g 3 2012-01-23

Staffanstorpshus AB:s checkkredit, tillfällig ökning av
(dnr Ks 2012.18)

Kommunstyrelsen upptar ärende om tillfällig ökning av Staffanstorpshus AB:s
checkkredit.

Det antecknas följande till kommunstyrelsens protokoll.

Staffanstorpshus AB har redovisat behov av tillfällig förstärkning/ då prelimi-
närt fram till den 2 april 2012, av sin checkkredit med 20 000 000 kronor.

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011, § 152, är kreditgrän-
sen på kommunkoncernens huvudkonto 65 000 000 kronor/ varav 10 000 000
kronor avser Staffanstorps Centrum AB:s/ inklusive dotterbolags/ andel av to-
talbeloppet.

Ekonomichefen har gjort den bedömningen att Staffanstorps kommun under
aktuell tidsperiod kan avstå från utnyttjande av kreditmöjligheter med sådant
belopp som Staffanstorpshus AB har redovisat behov av.

Av fastställda ekonomistyrprinciper framgår bl a att det åvilar kommunstyrel-
sen att tillse att det inom kommunkoncernen finns en tillfredställande betal-
ningsberedskap/ då bl a genom avtalade kreditlöften/ samt att koncernkontot är
kopplat till extern checkkredif medan respektive bolag med eget konto kan
beviljas intern checkkredit.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att/
då inom ramen för av kommunfullmäktige den 21 november 2011, § 152, fast-
ställd kreditgräns på kommunkoncernens huvudkonto/ medge att Staffans-
torpshus AB:s checkkredit fram tom den 2 april 2012 totalt uppgår till
30 000 000 kronor.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har

Ordförandens sign Justerandenssign Utdrag s bestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-01-23

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

Kommunstyrelsen har således beslutat

att/ då inom ramen för av kommunfullmäktige den 21 november 2011, g 152,
fastställd kreditgräns på kommunkoncemens huvudkonto/ medge att Staf-
fanstorpshus AB:s checkkredit fram tom den 2 april 2012 totalt uppgår till
30 000 000 kronor.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAPFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 4 2012-01-23

Teknisk förändring av budgetramar år 2012 (dnr Ks
2012.19)

Kommunstyrelsen upptar ärende om teknisk förändring av budgetramar år
2012.

Det antecknas följande till kommunstyrelsens protokoll.

Enligt av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) i december månad 2011
lämnad rekommendation bör internräntan om möjligt redan fr o m år 2012
uppgå till 2/9 %/ då istället för 4/2 % vilket har rekommenderats i december må-
nåd 2010.

Kommunfullmäktiges beslut om budget för Staffanstorps kommun grundas
regelmässigt på SKL:s gällande rekommendation om vilken internränta som
skall tillämpas i kommunerna.

Enligt reglementet för kommunstyrelsen äger kommunstyrelsen besluta om
sådana tekniska förändringar i nämndernas budgetramar som är kostnadsmäs-
sigt neutrala i kommunens budget.

I ärendet föreligger ekonomichefens redovisning av sådan kostnadsmässigt ne-
utral teknisk förändring av budgetramar som följer av att SKL:s senaste re-
kommendation om internränta följs.

Vid kommunstyrelsen handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
göra de tekniska förändringar av Staffanstorps kommuns budget för år 2012
som framgår av ekonomichefens i ärendet föreliggande skrivelse.

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

Ordförandens sign Justerandens sign U td ra g s bestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-01-23

Kommunstyrelsen har således beslutat

att göra de tekniska förändringar av Staffanstorps kommun budget för år 2012
som framgår av ekonomichefens i ärendet föreliggande skrivelse.

O rd fö ra ndenssign Justerande^ sign U td rågs bestyrka n d e

^-^



* »

-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (27)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 172 2011-12-19

Kommunstyrelsen g 5 2012-01-23

Kalkyl för exploateringsområdet Rudolf Bååths väg, fast-
ställande av (dnr Ks 2009.122)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av exploatermgskalkyl för exploateringsområdet Rudolf Bååths väg/ för vilket
område sådan kalkyl inte är fastställd.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att fastställa exploateringskalkyl för exploateringsprojektet Rudolf Bååths väg
enligt i ärendet föreliggande förslag.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat

att fastställa exploateringskalkyl för exploatermgsprojektet Rudolf Bååths väg
enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrka n de
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STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173 2011-12-19

Kommunstyrelsen § 6 2012-01-23

Hjärups Bocentrum, avsiktsförklaring och föravtal till
markanvisningsavtal avseende (dnr Ks 2011.379)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om att med
Riksbyggen ekonomisk förening godkänna utarbetade förslag till dels avsikts-
förklaring om framtida samarbete/ dels föravtal till markanvisningsavtal/ båda
avseende framtida exploatering av Hjärups Bocentrum.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet föreliggande dels avsiktsförklaring om framtida samar-
bete/ dels föravtal till markanvisningsavtal/ det sistnämnda då till ersättande av
tidigare tecknat markanvisningsavtaL

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition pä
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet föreliggande dels avsiktsförklaring om framtida samar-
bete/ dels föravtal till markanvisningsavtal/ det sistnämnda då till ersättande av
tidigare tecknat markanvisningsavtal.

Ordförandens sign Justerandens sig-ri U td råg s bestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 7 2012-01-23

N_*

Överlåtelse av Staffanstorpshus AB:s hyresfastighets-
bestånd, godkännande av avtal om (dnr Ks 2012.9)

Kommunstyrelsen upptar för beredning ärende enligt Staffanstorpshus AB:s
styrelses beslut den 11 januari 2012, § 4/ i den del som avser framställan till
kommunfullmäktige om beslut rörande överlåtelse av bolaget tillhöriga hyres-
husfasdgheter.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna Staffanstorpshus AB:s försäljning av
fastigheter enligt dess styrelses beslut den 11 januari 2012, § 4.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att godkänna Staffanstorpshus AB:s försäljning av fastigheter enligt dess styrel-
ses beslut den 11 januari 2012,§ 4.

Yvonne Nilsson (C) redovisar före det att proposition ställs på i ärendet fram-
ställt yrkande att hon inte deltar i kommunstyrelsens beslut.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 176 2011-12-19

Kommunstyrelsen g 8 2012-01-23

Kommunstyrelsens delegationsordning, ändring av (dnr
Ks 2011.365)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om antagande av
ändrad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen/ med den and-
ringen att punkt 5 skall utgå/ skall besluta att anta egen delegationsordning en-
ligt i ärendet föreliggande förslag.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat

att/ med den ändringen att punkt 5 skall utgå/ anta egen delegationsordning
enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg sbestyrkande
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STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 177 2011-12-19

Kommunstyrelsen § 9 2012-01-23

Kontrasignation av kommunstyrelsens handlingar (dnr Ks
2011.366)

Enligt bestämmelserna om nämndernas arbetsformer skall avtal/ handlingar
och skrivelser som beslutas om av nämnd undertecknas av ordföranden/ eller
vid förfall för denne av vice ordförande/ och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer/ om nämnden inte för visst fall beslutar annat.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att ärendet föranleds av förändrad
tjänstemannaorganisation/ i vilken inte ingår sådan finanschef, som enligt gäl-
lande regler om undertecknade av kommunstyrelsens skall kontrasignera skul-
debrev/ låne- och borgenshandlingar liksom andra handlingar av jämförbart
slag avseende kommunens ekonomi- och finansförvaltning.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att av kommunstyrelsen beslutade avtal/ handlingar och skrivelser som skall
undertecknas av ordföranden/ eller vid förfall för denne av vice ordförande/
skall kontrasigneras av kommundirektören/ då utom vad gäller skuldebrev/
låne- och borgenshandlingar liksom andra handlingar som rör kommunens
ekonomi- och finansförvaltning/ vilka istället skall kontrasigneras av ekonomi-
chefen/ eller vid förfall för denne av kommundirektören.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat

att av kommunstyrelsen beslutade avtal/ handlingar och skrivelser som skall
undertecknas av ordföranden/ eller vid förfall för denne av vice ordförande/
skall kontrasigneras av kommundirektören/ då utom vad gäller skuldebrev/

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-01-23

låne- och borgenshandlingar liksom andra handlingar som rör kommunens
ekonomi- och finansförvaltning/ vilka istället skall kontrasigneras av ekonomi-
chefen/ eller vid förfall för denne av kommundirektören.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 179 2011-12-19

Kommunstyrelsen § 10 2012-01-23

Uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sam-
manträden, införande av i ortstidning (dnr Ks 2011.368)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om genom vil-
ken ortstidning uppgift skall införas uppgift om tid och plats för kommunfull-
mäkäges sammanträden.

Det antecknas följande till arbetsutskottets protokoll.

Uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden skall enligt 5
kap 10 § kommunallagen införas i den eller de ortstidningar som kommunfull-
mäktige bestämmer.

Med sådan ortstidning som avses i kommunallagen förstås enligt rättspraxis en
skrift som utkommer så kontinuerligt att den kan uppfattas som en tidning/ och
som inte har en alltför obetydlig spridning inom orten och vidare bl a utges så
att fullmäktigesammanträden kan annonseras i rätt tid.

+o

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att/ då med upphävande av sitt beslut den 20 december 1993, § 178, om tillkän-
nagivande av kommunfullmäktiges sammanträden/ uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden enbart skall införas i StaffanstorpsAktu-
elit så snart denna publikation är att anse som ortstidning enligt kommunalla-
gen.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Ö rd fö ra n-de ns sig n Justerandens sign Utdragsbestyrkände
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-» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(27)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-01-23

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att/ då med upphävande av sitt beslut den 20 december 1993, § 178, om tillkän-
nagivande av kommunfullmäktiges sammanträden/ uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden enbart skall införas i StaffanstorpsAktu-
elit så snart denna publikation är att anse som ortstidning enligt kommunalla-
gen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(27)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182 2011-12-19

Kommunstyrelsen § 11 2012-01-23

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, anta-
gande av förbundsordning för samordningsförbund m m
(dnr Ks 2011.77)

Kommunfullmäktige har den 26 april 2011, g 35 beslutat att godkänna att Staf-
fanstorps kommun/ då enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser/ tillsammans med Försäkringskassan/ Arbetsförmed-
lingen/ Burlövs kommun och Region Skåne bildar ett samordningsförbund för
finansiell samordning/ samt att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om
fastställelse och ändringar av föreskriven förbundsordning för Samordnings-
förbundet/ liksom i alla andra ärenden som föranleds av Samordningsförbun-
dets verksamhet.

I ärendet föreligger kommundirektörens skrivelse/ med förslag till förbunds-
ordning för samordningsförbund.

ö

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv-Staf-
fanstorp/ enligt i ärendet föreliggande förslag att gälla från den l januari 2012,

att till ordinarie ledamot i Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp för peri-
oden 2012-01-01-2014-12-31 utse Staffan Linde (M) med Torbjörn Lövendahl
(S) som ersättare/ samt

att till ordinarie revisor i Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp för perio-
den 2012-01-01-2014-12-31 välja Gert-Inge Hanshammar (M) med Sture
Nilsson (S) som revisorsersättare.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-01-23

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

o

Kommunstyrelsen har således beslutat

att anta förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv-Staf-
fanstorp/ enligt i ärendet föreliggande förslag att gälla från den l januari 2012,

att till ordinarie ledamot i Samordningsförbundet BurlÖv-Staffanstorp för peri-
oden 2012-01-01-2014-12-31 utse Staffan Linde (M) med Torbjörn Lövendahl
(S) som ersättare/ samt

att till ordinarie revisor i Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp för perio-
den 2012-01-01-2014-12-31 välja Gert-Inge Hanshammar (M) med Sture
Nilsson (S) som revisorsersättare.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

-^ ^^



h^

-» SAMMANTRADESPROTOKOLL 21 (27)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 183 2011-12-19

Kommunstyrelsen § 12 2012-01-23

Staffanstorps kommuns 60-årsjubileumsfirande, anta-
gande av koncept för m m (dnr Ks 2011.369)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om utformning
av arrangemang m m med anledning av att Staffanstorps kommun år 2012 varit
egen kommun i 60 år.

Arbetsutskottet beslutar dels

att godkänna i ärendet föreliggande förslag till koncept m m för firande av att
Staffanstorps kommun år 2012 har varit egen kommun i 60 år/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta

att kostnaderna/ vilka får uppgå till högst en miljon kronor/ för de arrangemang
m m som framgår av enligt första att-satsen godkänt koncept för jubileumsfi-
rande skall finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter år 2012.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat

att kostnaderna/ vilka får uppgå till högst en miljon kronor/ för de arrangemang
m m som framgår av enligt första att-satsen godkänt koncept för jubileumsfi-
rande skall finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter år 2012.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbesfyrkande
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m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-01-23

Yvonne Nilsson (C) redovisar före det att proposition ställs på i ärendet fram-
ställt yrkande att hon inte deltar i kommunstyrelsens beslut.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 185 2011-12-19

Kommunstyrelsen § 13 2012-01-23

Besvarande av motion om utgivning av egen publikation
med kommunal information (dnr Ks 2010.53)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Torbjörn Lövendahl (S) väckt motion om utgivning av egen publikation med
kommuninformation/ vilken motion kommunfullmäktige den 31 maj 2010, § 59,
beslutat remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att med arbetsutskottets beslut den 19 december 2011, § 178, om produktion och
distribution av egen kommuninformation anse motionen besvarad.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att med arbetsutskottets beslut den 19 december 2011, § 178, om produktion och
distribution av egen kommuninformadon anse motionen besvarad.

Ö rdförandens sig n Justerandens sign U td ragsbesty rka n d e
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^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 186 2011-12-19

Kommunstyrelsen g 14 2012-01-23

Redovisning av ej färdigt beredda motioner och medbor-
garförslag(dnrKs2011.370)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt redovis-
ning av ej färdigt beredda motioner och medborgarförslag/ vilken redovisning
enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige skall lämnas vid fullmäktiges
första ordinarie sammanträde varje kalenderår.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkärma/ och till handlingarna lägga/ i ärendet lämnad redovisning av ej
färdigt beredda motioner och medborgarförslag.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

o o

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att godkänna/ och till handlingarna lägga/ i ärendet lämnad redovisning av ej
färdigt beredda motioner och medborgarförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbéstyrkande
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m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 15 2012-01-23

Redovisning av delegationsbeslut

Ordförandens delegationsbeslut:

a) Fullmakt - Sysavs extra stämma 2011-12-20.

b) Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om boende för barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige. Dnr 2010.142
f

c) Överenskommelse med Länsstyrelsen i Skåne län om mottagande av flyktinge
och andra skyddsbehövande. Dnr 2011.385

d) Beslut om finansiering av renoveringsbidrag till Staffanstorps Hemvärnsföre-
ning. Dnr 2011.361

e) Yttrande över Trafikverkets beredningsremiss: Ombyggnad av Södra stamba-
nan/ delen ArlÖv-Flackarp: Korsning med Lommavägen i Hjärup; Korridor vid
Arlöv. Dnr 2007.80

Ekonomichefens delegationsbeslut:

f) Upplåningsbeslut om 50 mkr till anläggningstillgångar under 2011 hos Kom-
muninvest i Sverige AB. Dnr 2011.76

g) Beslut om utökad checkkredit för kommunkoncernen hos Färs o Fresta spar-
bank.Dnr2011.296

t.

Övriga delegationsbeslut:

h) Lotteridllstånd - Folkets Hus. Dnr 2012.6

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (27)

m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 16 2012-01-23

Redovisning av meddelanden m m

a) Länsstyrelsens yttrande till Region Skåne gällande Grön struktur i
Skåne - strategier för en utvecklad grön strukhir/ samt faktakom-
mentarer. Dnr 2011.263

b) Skånetrafikens skrivelse till trafikverket att inte genomföra någon
förändring gällande hållplats Särslöv. Dnr 2011.334

c) Avtal om konsumentvägledning i Burlövs kommun 2012.
Dnr 2011.358

d) Jordbruksarrendeavtal för del av Stanstorp 4:1. Dnr 2010.179

e) Jordbruksarrendeavtal för del av Nevishög 13:1 och Stanstorp 6:1.
Dnr 2011.375

Q Hävning av begäran om planläggning och tillägg till begäran om
planläggning/ gällande Vikhem/ etapp II. Dnr 2007.107

g) Samarbetsavtal med Kronoslätt Företagspark AB om fortsatt ex-
ploatering av fastigheterna Kronoslätt 1:4 och Kronoslätt 1:6.
Dnr 2011.376

* .

h) Överenskommelser med byggföretag om förlängning av mark-
anvisningsavtal/överlåtelseavtal för del av Vikhem III.
Dnr 2010.237

i) Ansökan om förvarvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230)
Lilla Bjällerup 10:2. Dnr 2011.320

j) Enkät om EU:s tjänstedirekdv. Dnr 2011.380

k) Begäran om planläggning av fastigheten Vallby 10:9, med beslut
att täcka kommunens kostnader för detaljplaneringen m m.
Dnr 2007.189

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 27 (27)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-01-23

l) Undertecknat avtal med Region Skåne om ansvar för lokal och
regional kollektivtrafik i Skåne. Dnr 2011.120

m) Information om Staffanstorps kommuns borgensåtagande för
Sydvatten AB:s upplåning per 2011-12-31

n) Energimarknadsinspektionens begäran om ev yttrande över sö-
kandens bemötande av inkomna yttranden gällande naturgasled-
ning mellan Klagshamn och Rävekärr. Dnr 2009.284

o) Nyttjanderättsavtal gällande Kyrkheddinge 3:21 och 3:18.
Dnr 2011.235

p) Köpebrev avseende tillköp av mark Kabbarp 3:8. Dnr 2011.237

q) Undertecknat transportköp till Staffanstorps Kommunfastigheter
AB gällande Kyrkheddinge 8:37 samt likvidavräkning.
Dnr 2011.249

r) Sydvattens skrivelse om skyldighet att skydda sitt vatten

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ra g s bestyrkande
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