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§ 78 - § 106 

2015-08-27 
2015-09-18 
Rådhuset 

~ Llrn1~ 
Vesna Casitov~ki '1 
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DATUM : 2015-08-24 

§78 Förändring av dagordning 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att ärende avseende taxa för parkeringsövervakning i Staffanstorps 
kommun läggs till på dagordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

$ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-08-24 

§79 Information från Analysgruppen om brotts- och 

skadeförebyggande arbete i Staffanstorps kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott info rmeras om utfört, pågående och 
planerat arbete t ill före byggande av såvä l kriminalitet som förekomst av 
o lika slags skadehändelser i Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 

4/ 
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DATUM: 20 15-08-24 

§80 Information om SCB-medborgarundersökning 2015 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet bes I uta r 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingschefen Bo Gertsson redovisar resultaten från Statistiska 
Centra lbyråns medborgarundersökning som genomfördes under vå ren 
2015. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4) 
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DATUM: 2015-08-24 

§81 Information om lokalfrågor i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet informeras om pågående planering av ny skola och förskola 
i Hj ärup samt andra lokalfrågor i Staffanstorps kommun. 

Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§82 Information om projektet Snabbcykelstråk mellan 

Malmö och Lund 

Arbetsutskottet bes I uta r 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Representanter frå n T rafikverket informerar o m projektet Snabbcykelstråk 
mellan M almö och Lund . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

4,/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§83 Information avseende motion om så kallade "Vita 

Jobb" vid offentlig upphandling 
2014-KS-142 

Arbetsutskottet beslutar 

att vidaresända informationen till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige samt att därmed lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i sitt beslut § 164, 2014-11 -17 beslutat att 
å terremittera ärendet ti ll kommunstyre lsen för a tt, i enlighet med motio nens 
intentioner utreda hur Staffanstorps kommun kan utarbeta riktlinjer fö r 
upphandlingar samt att ärendet ska föreläggas ko mmunfullmäktige senast 
inom 6 månader. 

Malmö stad ä r en av de första kommunerna att införa regelsystem för 
upphandling som innehå ller riktlinjer för sk "vita jobb" . Dessa riktlinjer 
har sedan våren 2015 va rit föremå l för en stor granskning av 
Konkurrensverket som prövar dess giltighet mot nuvarande LOU. 
Staffanstorps kommun bör därför avvakta Konkurrensverkets avgörande 
innan ett förslag till riktlinjer tas fram . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§84 Förslag till ändring av ekonomistyrdirektivet för 

Staffanstorps kommun 
2013-KS-48 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande i aktuella delar av gällande bestämmelser, anta 
nytt ekonomistyrdirektiv för Staffanstrops kommun i enlighet med i ärendet 
föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till ändringar i ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps 
kommun 2015-07-07. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att, då 
med upphävande i aktuella delar av gällande bestämmelser, anta nytt 
ekonomistyrdirektiv för Staffanstrops kommun i enlighet med i ärendet 
föreliggande förslag. 

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

Särskilda uttalanden 
Pierre Sjöström (S) meddelar att han inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2015-08-19 
Förslag till ändringar i ekonomistyrdirektivet 2015-07-07 
Ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{5 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§85 Begäran om förlängd utredningstid avseende 

redovisning av pensionsskuld för Staffanstorps 

kommun 
2015-KS-269 

Arbetsutskottet beslutar 

att ärendet utgår. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

<'_5 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-08-24 

§86 Förslag till särskild medlemsinsats till Kommuninvest 

år 2015 
2014-KS-546 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att under innevarande år till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 
särskild medlemsinsats upp till högsta insatsnivån att finansieras genom att 
ianspråkta likvida medel. 

Ärendebeskrivning 
Kommuninvest ekonomisk förening har till Staffanstorps kommun 
inkommit med en förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015. 

Från och med år 2018 införs nya kapitalkrav för finansiella institut, det så 
kallade bruttosoliditetskravet. Just nu är det inte fastställt exakt hur detta 
nya krav kommer att utformas. Definitivt besked väntas från EU
kommissionen mot slutet av år 2016, men det står klart att Kommuninvest 
behöver ha en högre andel eget kapital i förhållande till de totala 
tillgångarna än idag. Bruttosoliditetsgraden för Kommuninvestkoncernen 
uppgick 2013 till 0,97 procent. Planeringen utgår från att nå en 
bruttosoliditetsgrad om 1,5 procent, en nivå som diskuterats inom 
Europaparlamentet för lågriskinstitut. 

Den 16 april fastställde föreningsstämman att ändra stadgarna så att 
medlemmarna kan erbjudas olika sätt att bidra till kapitaluppbyggnaden. 
Dels kan medlemmen använda sin överskottsutdelning för inbetalning av 
nytt insatskapital, vilket Staffanstorps kommun gör idag, dels besluta om en 
extra insatsbetalning. Som minst måste insatsen per invånare uppgå till 200 
kr och som mest 900 kronor. När kommunen nått 900 kronor/ invånare, 
blir den å rliga insatsen lägre och kommunen får behålla och intäktsföra 
årets utdelning. Utdelningen beslutas av föreningsstämman i april å ret efter 
verksamhetsåret. 

Staffanstorps kommuns insats i år beräknas nå ca 719 kr/ invånare efter 
inbetalning av årets överskottutdelning och därmed kvarstår ca 4,2 mkr för 
att nå upp till 900 kr/ invånare. Med inbetalning av överskottsutdelningen 
som val av enda metod för kapitaluppbyggnad innebär det att kommunen 
beräknas nå upp till den högsta nivån i slutet av år 2016 och att 
utdelningen då kan intäktsföras år 2017. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

Forts. § 86 

För att kunna intäktsföra utdelningen redan nästa år föreslås därför att den 
extra insatsbetalningen upp till 900 kr/ invånare motsvarande ca 4,2 mnkr, 
utbetalas i år. 

Den särskilda medlemsinsatsen redovisas inte över resultaträkningen men 
belastar likviditeten. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
under innevarande år till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 
särskild medlemsinsats upp till högsta insatsnivån att finansieras genom att 
ianspråkta likvida medel. 

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

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2015-06-0 3 
Skrivelse från Kommuninvest 2015-05-21 

Justerandes signatur 

//V 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 
Staffanstorps 

kommun 

§87 Information om förslag till nytt ägardirektiv för 

Staffanstrops Centrum AB 
2014-KS-442 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2014, § 156 att ge 
kommundirektören i uppdrag att under 2015 utarbeta förslag till nytt 
ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB. 

Kommundirektören informerar om det pågående arbetet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2015-08-24 

§88 Yttrande i mål 6302-15 angående laglighetsprövning 

enligt kommunallagen 

Ordförandens signatu r 

{S 

2015-KS-293 

Arbetsutskottet besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till Förvaltningsrätten i Malmö avge i ärendet föreliggande yttrande 
daterat 2015-07-01. 

Ärendebeskrivning 
Staffanstorps kommun ska enligt föreläggande från Förvaltningsrätten i 
Malmö avge yttrande i mål 6302-15 angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att till Förvaltningsrätten i Malmö avge i 
ärendet föreliggande yttrande daterat 2015-07-01. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-19 
Yttrande 2015-07-01 
Föreläggande 

Justerandes signatur 

;:f/ 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2015-08-24 

§89 Förslag om upphörande av Barn- och utbildningsplan 

som styrdokument i Staffanstorps kommun 
2015-KS-273 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att Barn- och utbildningsplanen antagen av kommunfullmäktige 2008-09-
22, § 106 upphör att gälla som styrdokument för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet. 

Ärendebeskrivning 
Gällande Barn- och utbildningsplan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet antogs av kommunfullmäktige 2008-09-22, § 106. 

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut den 2 juni 2015, § 49 förslagit 
att kommunfullmäktige ska avskaffa Barn- och utbildningsplanen from 1 
oktober 2015. Kravet på kommunal skolplan avskaffades i samband med 
införandet av nuvarande skollag. Barn- och utbildningsnämnden har genom 
sitt beslut om reviderad plan för systematiskt kvalitetsarbete den 2 juni 
2015, § 4 7 tillgodosett en koppling både det nationella uppdraget och 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Nino Vidovic (M), att 
arbetstutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att Barn- och utbildningsplanen antagen av 
kommunfullmäktige 2008-09-22, § 106 upphör att gälla som styrdokument 
för barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-08-14 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 49, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-26 

Ordföran dens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§90 Föravtal/Samarbetsavtal med Sveaskog avseende 

Hjärup NO etapp 3 
2015-KS-366 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna utarbetat förslag till föravtal/samarbetsavtal för exploatering 
med Sveaskog Förvaltnings AB, orgnr: 556016-9020, för del av Stora 
Uppåkra 12:2. 

Ärendebeskrivning 
Föravtalet/Samarbetsavtalet reglerar åtaganden och skyldigheter under 
avtalstiden, bestämmelser om Kommunens framtida förvärv av delar av 
bostadsutbyggnadsprojektet Hjärup NO etapp 3 samt gälla som föravtal 
för framtida exploateringsområde Hjärup NO etapp 4. Samarbetsavtalet 
ska resultera i ett köpekontrakt med syfte att förvärva mark, som avses 
säljas vidare, för byggnation av bostäder. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat förslag till 
föravtal/samarbetsavtal för exploatering med Sveaskog Förvaltnings AB, 
orgnr: 556016-9020, för del av Stora Uppåkra 12:2. 

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

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2015-08-13 
Föravtal/Samarbetsavtal 
Bilagor 

Ordförandens signatur J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 

4J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-08-24 

§91 Yttrande över betänkande Ds 2015:33 "Ett 

gemensamt mottagande av nyanlända" 
2015-KS-299 

Arbetsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsdepartementet har till Staffanstrops kommun översänt 
departementspromemorian "Ett gemensamt mottagande av nyanlända" för 
yttrande. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen 
eller materialet i betänkandet. 

I ärendet förligger kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-08-14 
samt ett förslag till yttrande, (Bilaga 1 ), daterat 2015-08-31. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta fö reslå 
kommunstyrelsen besluta att avge yttrande enligt i ä rendet upprättat förslag 
med undantag av yttrande under avsnitten 5.5 och 5.7.3 som behandlar 
kommunens möjlighet att överklaga volymtilldelning. 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att avslå Pierre Sjöströms (S) yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Pierre Sjöströms (S) yrkande mot eget avslagsyrkande 
och finner att arbetsutskottet har beslutat att avslå Pierre Sjöströms (S) 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-14 
Bilaga 1, förslag till yttrande 2015-08-13 
Remiss 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2015-08-24 

§92 Yttrande över betänkande SOU 2015:44 "Arbetslöshet 

och ekonomiskt bistånd" 
2015-KS-278 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till Socialdepartementet avge yttrande enligt upprättat förslag till 
yttrande, Bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har till Staffanstorps kommun översänt betänkande 
SOU 2015:44 "Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd" för yttrande. 

I ärendet föreligger kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-08-
14 samt förslag till yttrande, (Bilaga 1), daterat 2015-08-31. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att till Socialdepartementet avge yttrande 
enligt upprättat förslag till yttrande, Bilaga 1. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-08-14 
Bilaga 1, förslag till yttrande 2015-08-31 
Remiss 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-08-24 

§93 Yttrande angående översyn av lagen om 

bostadsanpassningsbidrag m.m. {Rapport 2014:38) 
2015-KS-255 

Arbetsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 

Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har till Staffanstorps kommun översänt remiss 
angående "Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 
2014:38). 

I ärendet föreligger kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-08-
14 samt förslag till yttrande, (Bilaga 1), daterat 2015-08-31. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-08-14 
Bilaga 1, förslag till yttrande 2015-08-31 
Remiss 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

4/ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

22(38) 

DATUM: 20 15-08-24 

§94 Information om ensamkommande barn 

Ordfö randens signatur 

(/ 

Arbetsutskottet bes I utar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 
Anneli Nilsson, tf. IFO-chef, lämnar info rmation gällande ensamkommande 
barn. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§95 Svar på motion om hundrastgårdar i Staffanstorps 

kommun 
2014-KS-530 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det som redovisats i tekniska nämndens beslut§ 49, 
2015, anse motion besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion om hundrastgårdar i 
Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 8 
december 2014, § 223 att remittera motionen till tekniska nämnden för 
yttrande. 

Tekniska nämnden beslutade den 16 juni 2015, § 49 om utredning av 
möjlig placering av ny hundrastgård i västra yttre delarana av Staffanstorps 
tätort och om informationsinsatser avseende befintliga hundrastgårdar samt 
att som yttrande till kommunstyrelsen arbetsutskott överlämna tekniska 
avdelningens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-08. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med 
hänvisning till det som redovisats i tekniska nämndens beslut§ 49, 2015, 
anse motion besvarad. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-08-14 
Tekniska nämndens beslut§ 49, 2015 
Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 2015-05-08 
Motion 2014-11-17 

Ordfö randens signatur Justerandes sig natur Utdragsbestyrka nde 



Sta ffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§96 Svar på motion om barnomsorg på obekväma tider i 

Staffanstorps kommun 
2014-KS-347 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det av barn- och utbildningsnämnden i ärendet 
anförda avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion om barnomsorg på 
obekväma tider i Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsen arbetsutskott 
beslutade den 24 november 2014, § 209 att remittera motionen till barn
och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2 juni 2015, § 54 att som 
yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott överlämna tjänsteskrivelse 
daterad 2015-05-07. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att återremittera 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden för fördjupad kartläggning där 
samtliga förä ldrar som idag nyttjar förskola tillfrågas och att frågan belyses 
i Staffanstorps Aktuellt samt att arbeta in en ekonomisk konsekvensanalys 
för vad som gäller om kommunen tar del av stimulansbidrag från staten. 

Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet vid dagens sammanträde ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta att med hänvisning till det av barn- och utbildningsnämnden i 
ärendet anförda avslå motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller proposition på Pierre Sjöströms (S) yrkande om 
återremiss samt Nino Vidovics (M) yrkande om att arbetsutskottet vid 
dagens sammanträde ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det av barn- och 
utbildningsnämnden i ärendet anförda avslå motionen och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M ) yrkande. 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån fö r eget yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

4/ 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-14 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 54, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-27 
Motion 

25(38) 

DATUM: 2015-08-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

,tJ 



Staffa nstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 26(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§97 Svar på motion om barnomsorg på obekväma 

arbetstider i Staffanstorps kommun 
2014-KS-243 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det av barn- och utbildningsnämnden i ärendet 
anförda avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Werner Unger (S) m.fl. har lämnat in en motion om barnomsorg på 
obekväma arbetstider i Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade den 1 september 2014, § 139 att remittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2 juni 2015, § 53 att som 
yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott överlämna tjänsteskrivelse 
daterad 2015-05-07. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att återremittera 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden för fördjupad kartläggning där 
samtliga föräldrar som idag nyttjar förskola tillfrågas och att frågan belyses 
i Staffanstorps Aktuellt samt att arbeta in en ekonomisk konsekvensanalys 
för vad som gäller om kommunen tar del av stimulansbidrag från staten. 

Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet vid dagens sammanträde ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta att med hänvisning till det av barn- och utbildningsnämnden i 
ärendet anförda avslå motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Pierre Sjöströms (S) yrkande om 
återremiss samt Nino Vidovics (M) yrkande om att arbetsutskottet vid 
dagens sammanträde ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det av barn- och 
utbildningsnämnden i ärendet anförda avslå motionen och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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Staffanstorps 
kommun 

Ordfö randens signatur 

(5 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-08-14 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 53, 2015 

27(38) 

DATUM: 20 15-08-24 

Barn- och utbildningsavdelningens tjänsteskrivelse 2015-05-7 inklusive 
bilaga 
Motion 2014-05-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 28(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§98 Svar på motion om offentlig toalett i Staffanstorps 

kommun 
2014-KS-567 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att vidta åtgärder för en god 
informationsskyltning till den offentliga toaletten i James Grill, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i kommande exploatering av 
områdena kring bussterminalen på Malmövägen och i anslutning till 
stationsläget i Hjärup särskilt beakta behov av en "väntsal" som även 
innehåller en offentlig toalett och annan service samt, 

att därmed anse motionen bifallen. 

Ärendebeskrivning 
Pia Jönsson (S) har lämnat in en motion om offentlig toalett i Staffanstorps 
kommun. Motionen har i enlighet med ordförandens delegationsbeslut 
2015-01-26 remitterats till kommundirektören för yttrande. 

I Staffanstorps tätort finns idag en offentlig toalett genom ett avtal med 
James Grill, i anslutning till tidigare bussterminalen och med en kort 
gångsträcka från nuvarande knutpunkt för bussarna. Ett större område 
kring både nuvarande och tidigare bussterminal samt där vårdcentralen är 
belägen ägs av Staffanstorps kommun. Platsen har utpekats som lämplig för 
exploatering för bostäder och service. Ett sådant exempel på service kan 
vara en "väntsal" med olika former av service i anslutning till 
busshållplatserna på Malmövägen. 

Förhållandena i Hjärup är likartade - pågående planärenden medger en 
exploatering för bostäder men också för service till resenärer med tåg. 

I båda fallen kan en offentlig toalett ingå i det behov av service för 
resenärer som tillgodoses i exploateringen. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att ge 
tekniska nämnden i uppdrag att vidta åtgärder för en god 
informationsskyltning till den offentliga toa letten i James Grill, 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 29(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

Forts.§ 98 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i kommande exploatering av 
områdena kring bussterminalen på Malmövägen och i anslutning till 
stationsläget i Hjärup särskilt beakta behov av en "väntsal" som även 
innehåller en offentlig toalett och annan service samt, 

att därmed anse motionen bifallen. 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-08-12 
Motion 2014-12-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 30(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§99 Remittering av medborgarförslag om att 

tillhandahålla en större samlingssal i Staffanstorps 

kommun 
2015-KS-132 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera medborgarförslaget till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Till Staffanstorps kommun har den 23 mars 2015 inkommit ett 
medborgarförslag om att en större samlingslokal ska byggas i Staffanstorps 
kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 2015, § 54 att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att remittera 
medborgarförslaget till kommundirektören för yttrande. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-08 -18 
Medborgarförslag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sta ffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 1(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§100 Remittering av motion om toalettanläggning vid 

lastbilsparkeringen vid Gullåkravägen i Staffanstorps 

kommun 
2015-KS-73 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Maths Johansson (SPI) har lämnat in en motion om en toalettanläggning 
vid lastbilsparkeringen vid Gullåkravägen i Staffanstorp. 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 2015, § 57 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att remittera 
motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-08-17 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 32(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§101 Remittering av motion om utökad tydlighet vid 

hänvisning av ärende till nämnd för beredning och 

beslut i Staffanstorps kommun 
2015-KS-188 

Arbetsutskottet bes I uta r 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

David Wittlock (MP) har lämnat in en motion om utökad tydlighet vid 
hänvisning av ärende till nämnd för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 2015, § 56 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att remittera 
motionen till kommundirektören 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 2015-08-17 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 33(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§ 102 Remittering av motion om att ansluta Staffanstorps 

kommun till Klimatsamverkan Skånes upprop om 

100 °/o fossil bränslefritt Skåne 2020 
2015-KS-206 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en motion om att ansluta 
Staffanstorps kommun till Klimatsamverkan Skånes upprop om 100 % 
fossil bränslefritt Skåne 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 2015, § 64 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att remittera 
motionen till kommundirektören 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 2015-08-17 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd r a gsbestyrka nde 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 34(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§103 Remittering av motion om att inrätta en 

integrationspolicy för Staffanstorps kommun 
2015-KS-270 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Björn Stigborg (S) m.fl. har lämnat in en motion om att inrä tta en 
integrationspolitik för Staffanstorps kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015, § 87 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att remittera 
motionen till kommundirektören 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 2015-08-18 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 35(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-24 

§104 Remittering av motion om rätt till heltid för 

deltidsanställda i Staffanstorps kommun 
2015-KS-271 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Agneta Nilsson (S) m.fl. har lämnat in en motion om rätt till heltid för 
deltidsanställda i Staffanstorps kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni2015, § 86 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta remittera motionen 
till kommundirektören 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 2015-08-18 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 36(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2015-08-24 

§105 Remittering av motion om att införa 

jämställdhetsintegrering i Staffanstorps kommun 
2015-KS-297 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Laila O lsen (S) har lämnat in en motion om att jämstä lldhetsintegrering ska 
införas i Staffanstorps kommun. 

Kommunfullmäktige beslu tade den 15 juni 2015 , § 89 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt a rbetsutskottet ska besluta att remittera 
motionen till kommundirektören för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstatera r att det endast förel igger ett fö rslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2015-08 -18 
M otion 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utd r a gsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 37(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-08-24 

§106 Taxa för parkeringsövervakning i Staffanstorps 

kommun 
2015-KS-65 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att from 1 oktober 2015 ska taxa för parkeringsavgift/kontrollavgift 
(kvartersmark) i Staffanstorps kommun fastställas till: 

• 300 kronor om fordonets parkering överstiger tillåten parkeringstid 
• 600 kronor om fordonet parkerats där det råder förbud att parkera 
• 800 kronor om fordonet parkerats där det råder förbud att stanna 
• 1000 kronor vid allvarliga felparkeringar, till exempel plats för 

rörelsehindrade 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2015, § 26 att införa 
parkeringsövervakning i Staffanstorps kommun samt att delegera till 
kommunstyrelsen att besluta om felparkeringsavgifter i Staffanstorps 
kommun. 

I Förordning om felparkeringsavgift regleras att kommuner får fastställa 
felparkeringsavgiften till lägst 75 kronor och högst 1000 kronor. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att fr o rn 1 oktober 2015 ska taxa för 
parkeringsavgift/kontrollavgift (kvartersmark) i Staffanstorps kommun 
faststä llas till: 

• 300 kronor om fordonets parkering överstiger tillåten parkeringstid 
• 600 kronor om fordonet parkerats där det råder förbud att parkera 
• 800 krono r om fordonet parkerats där det råder fö rbud att stanna 
• 1000 kronor vid a llvarliga felparkeringar, till exempel plats för 

rörelsehindrade 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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