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m Sammanträdesdatum 2012-10-08

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Uppåkra/ måndagen den 8
oktober 2012 klockan 18.00 - 18.10

Beslutande Michael Sandin (M)/ ordf Werner Unger (S)
Torbjörn Lövendahl (S) Liliana Lindström (M)
Christian Sonesson (M) Carina Dilton (S)
Pierre Sjöström (S) Bertil Persson (M)
Henrik Lethin (M) Eric Tabich (M)

* *

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

Övriga deltagande Berit Lagergren (M) Pierre Lindberg (M)
Shkurte XhemajU (M) Ingrid Oxenby (M)
Pia Jönsson (S) Ralph Friberg (SF)
Anders Olin (M) Gisela Nilsson (FP)
Björn Stigborg (S) Rolf Lind (MP)

Ingalill Hellberg

Utses att justera Torbjörn Lövendahl (ers Christian Sonesson)
Justeringens plats och tid Rådhuset 20U-5&-12, klockan 12.00

-7 </.*-'

-.^.T- /

^ '>
^/ /

.f

Underskrifter Sekreterare ^ %?. Paragrafer 114-121
-f <

^

/^Sjöfn Anbn /i ^r
^

-^^^ ,-Nh-H'y **u

Ordförande.,/. f^- .f '--^L^
y*

^
el Sa. *

s

Justerande m'^

Torbjörn L/)vendahl

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2012-10-08

Datum för anslags uppsättande 2012-10-15
Datum för anslags nedtagande 2012-11-07
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift

^p^Mrn^'^
Infria Hansson

Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-10-08

nnehållsförteckning Sid

§ 114 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 08-31 för kommunstyrelsen 3

§ 115 Ekonomisk uppföljning/delårsrapport 2012-01-01 - - 08-31 för 4

Staffanstorps kommun

116 Stambanans närhet i Hjärup/ godkännande av förslag till plan- 6

program för m m

117 Föravtal beträffande utbyggnad vid Spårvägen i Hjärup/ m m 8

godkännande av

118 Lokalprogram med hyreskalkyl för ny förskola i Kyrkheddinge 10

§ 119 Framtidens skola i centrala Staffanstorp 11

120 Redovisning av delegationsbeslut 13

§ 121 Redovisning av meddelanden 14

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammantradesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 139 2012-09-24

Kommunstyrelsen § 114 2012-10-08

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 08-31 för kommun-
styrelsen (dnr Ks 2012.85)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2012-01-01 - - 08-31 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till kommundirektören att vid arbetsutskottets sammanträde den 29
oktober 2012 redovisa gjord uppföljning och genomgång av kommunstyrelsens
arbetsmarknad sutskotts budget/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommun-
styrelsens verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

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.

fl

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommun-
styrelsens verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 140 2012-09-24

Kommunstyrelsen § 115 2012-10-08

Ekonomisk uppföljning/delårsrapport 2012-01-01 - - 08-31
för Staffanstorps kommun (dnr Ks 2012.86)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning/delårsrapport för tiden 2012-01-01 - - 08-31 för Staffanstorps kom-
mun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning/d el årsrapport avseende Staffanstorps kom-
muns verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

Arbetsutskottet redovisar påkallade justeringar av utarbetat förslag till ekono-
misk uppföljnmg/delårsrapport avseende Staffanstorps kommuns verksamhe-
ter för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31, då att företas före kommunstyrelsens
handläggning av ärendet/ varvid vidare antecknas till protokollet att beslutsför-
slaget nedan avser sålunda reviderad ekonomisk uppföljning/delårsrapport.
rapport.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning/delårsrapport för
Staffanstorps kommun för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

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 rdfö rån d ens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-10-08

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning/delårsrapport för
Staffanstorps kommun för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

^/ ^ 1^
/i

>'. /

^^
^



*

-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(14)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 154 2012-09-24

Kommunstyrelsen § 116 2012-10-08

Stambanans närområde i Hjärup, godkännande av plan-
program för m m (dnr Ks 2012.57)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om planprogram
för stambanans närområde i Hjärup och om samrådsförfarande i sådant detalj-
planeärende.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll atfarbetsutskottet den 27 februari
2012, § 17, har beslutat uppdra till kommundirektören att upprätta nu aktuellt
förslag till planprogram/ detta då föranlett av de konsekvenser fattat beslut att
de fyra spåren på stambanan genom Hjärup skall förläggas fyra meter under
nuvarande nivå får för gatusystem m m i stambanans närområde/ samt att
kommundirektören redovisar detta i ärendet lämnade uppdrag.

Arbetsutskottet redovisar de förändringar av i ärendet föreliggande förslag till
planprogram som skall göras före ärendets handläggning i kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till kommundirektören att efterhöra när regeringens i ärendet
aktuella tillåtlighetsprövning kan förväntas/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta
att, då med av arbetsutskottet påtalade förändringar/ godkänna i ärendet före-
liggande förslag till planprogram för stambanans närområde i Hjärup/ samt

att uppdra till kommundirektören att genomföra föreskrivet samrådsförfarande
om förslag till detaljplaneprogram för stambanans närområde i Hjärup.

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 sigr Justerandens sigTi Utdragsbestyrkande
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-10-08

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

Kommunstyrelsen har således beslutat

att/ då med av arbetsutskottet påtalade förändringar/ godkänna i ärendet före-
liggande förslag till planprogram för stambanans närområde i Hjärup/ samt

att uppdra till kommundirektören att genomföra föreskrivet samrådsförfarande
om förslag till detaljplaneprogram för stambanans närområde i Hjärup.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155 2012-09-24

Kommunstyrelsen g 117 2012-10-08

Föravtal beträffande utbyggnad vid Spårvägen i Hjärup,
godkännande av m m (dnr Ks 2012.288)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt utarbetat
förslag till föravtal rörande överlåtelse av del av Staffanstorp Hjärup 4:2, liksom
samarbete gällande detaljplanearbete och principer för exploatering av denna
fastighet.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet föreliggande föravtal beträf-
fande utbyggnad vid Spårvägen i Hjärup/ omfattande Staffanstorp Hjärup 4:2,
jämte härför utarbetad kalkyl.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta avslå ordföran-
dens yrkande.

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 godkänna i ärendet föreliggande föravtal beträffande utbyggnad vid Spår-
vägen i Hjärup/ omfattande Staffanstorp Hjämp 4:2 jämte härför utarbetad
kalkyl.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) skriftligen enligt bilaga l.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-09-10

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta avslå
arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande.

Votermg begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

// Den som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Torbjörn Lövendahls (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Michael Sandin (M)/
Christian Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Liliana
Lindström (M)/ Bertil Persson (M)/ Eric Tabich (M)/ Yvonne Nilsson (C) och

* *

Helene Ohman (FP) och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre
Sjöström (S)/ Werner Unger (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet föreliggande föravtal beträffande utbyggnad vid Spår-
vägen i Hjärup/ omfattande Staffanstorp Hjärup 4:2 jämte härför utarbetad
kalkyl.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
(Föravtal beträffande utbyggnad vid Spårvägen i Hjarup, m m godkännande av)

Vi socialdemokrater har i samband med antagandet av Tillväxt 7000

redovisat vår bestämda uppfattning att det inte finns skäl att bebygga

gröna oaser som exempelvis den i slutet av Spårvägen i Hjärup i riktning

mot Hjärupslundsskolan.

Vi reserverar oss således emot beslutet att godkänna och därmed träffa

ett föravtal gällande utbyggnad vid Spårvägen i Hjärup.

Staffanstorp den 1 oktober 2012

Cl o STAFFANSTORPS KOMMUN^

1

TorbjörnLLÖve^idahl

^L.-^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 151 2012-09-24

Kommunstyrelsen § 118 2012-10-08

Lokalprogram med hyreskalkyl för ny förskola i Kyrkhed-
dinge (dnr Ks 2011.333)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende enligt sitt beslut den 26 mars
2012, § 52, att hos Staffanstorps Kommunfastigheter AB beställa förkalkyl och
lokalprogram för ny förskola i Kyrkheddinge/ då att/ enligt arbetsutskottets be-
slut den 27 augusti 2012, g 137, vara färdigställda för behandling av arbetsut-
skottet vid dess sammanträde den 24 september 2012.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att när nybyggnadsprojekt för
kommunens verksamheter påbörjas skall detta ske genom att arbetsutskottet
hos Staffanstorps Kommunfastigheter AB beställer förkalkyl och lokalprogram/
varefter kommunstyrelsen godkänner lokalprogram med hyreskalkyl/ varige-
nom då även godkännes projektets påbörjande inom de ramar som anges i pro-
gram och kalkyl.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet föreliggande lokalprogram med hyreskalkyl för ny för-
skola i Kyrkheddinge/ då innebärande godkännande av detta projekt inom de
ramar som anges i program och kalkyl.

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 godkänna i ärendet föreliggande lokalprogram med hyreskalkyl för ny för-
skola i Kyrkheddinge/ då innebärande godkännande av detta projekt inom de
ramar som anges i program och kalkyl.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen g 119 2012-10-08

Framtidens skola i centrala Staffanstorp (dnr Ks 2012.195)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt kommundirektörens skrivelse den 25
september 2012 angående Framtidens skola i centrala Staffanstorp.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att ärendet tidigare varit föremål
för kommunstyrelsens beslut den 28 maj 2012, § 88.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.
t.»

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar, med instämmande av Helene Öhman
(FP)/ att kommunstyrelsen skall besluta att resultatenheten "Den nya skolan"
inrättas som en F-9 skola från och med höstterminen 2013, att resultatenheterna
Bråhögsskolan och Centralskolan läggs ner då läsåret 2012/2013 avslutats/ att
uppdra till kommundirektören att genomföra en utredning kring framtida
indelning av skolenheten Borggård/ att föreläggas kommunstyrelsen senast
under månad december 2012, att hos Staffanstorps Kommunfastigheter beställa
projektering och ombyggnadskalkyl för nuvarande Centralskolans lokaler/ att
föreläggas kommunstyrelsens arbetsutskott vid dess sammanträde i oktober
månad 2012, samt att medge att motsvarande 3/2 miljoner ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter ianspråktas för uppstarts-
och avvecklingskostnader i samband med att den nya enheten planeras och
startas.

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 resultatenheten //Den nya skolan" inrättas som en F-9 skola från och med
höstterminen 2013,

att resultatenheterna Bråhögsskolan och Centralskolan läggs ner då läsåret
2012/2013 avslutats/

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-10-08

att uppdra till kommundirektören att genomföra en utredning kring framtida
indelning av skolenheten Borggård/ att föreläggas kommunstyrelsen senast
under december månad 2012,

att hos Staffanstorps Kommunfastigheter beställa projektermg och
ombyggnadskalkyl för nuvarande Centralskolans lokaler/ att föreläggas
kommunstyrelsens arbetsutskott vid dess sammanträde i oktober månad 2012,
samt

att medge att motsvarande 3/2 miljoner ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter ianspråktas för uppstarts- och avvecklmgskostnader i
samband med att den nya enheten planeras och startas.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rägsbestyrkande^
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 120 2012-10-08

Redovisning av delegationsbeslut

a) Yttrande över remiss från Region Skåne om övervakrdngskameror i tåg. Dnr
2012.279

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg sbesty rkan d e
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STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 121 2012-10-08

Redovisning av meddelanden m m

a) Avtal med PWC om personuppgiftsombud i Staffanstorps kommun. Dnr
2012.271

b) Optionsavtal om förvärv av del av St Uppåkra 12:2 och del av Hjämp 4:2.
Dnr 2012.277

c) Köpebrev om försäljning av fastigheten Staffanstorp Önsvala 2:112. Dnr
2012.206

d) KÖpebrev om försäljning av fastigheten Staffanstorp Nevishög 13:13. Dnr
2009.96

e) KÖpebrev om försäljning av fastigheten Staffanstorp Stanstorp 1:874. Dnr
2002.153

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sig UtdragsbestyrkandeL/'
-./'^
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