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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16)

m Sammanträdesdatum 2013-03-18

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Uppåkra/ måndagen den 18
mars 2013 klockan 18.00 - 18.15

Beslutande Christian Sonesson (M)/ ordf Laila Olsen (S)
Torbjörn Lövendahl (S) Eric Tabich (M)/ g 25-31
Liliana Lindström (M) Carina Dilton (S)
Pierre Sjöström (S) Anders Olin (M)

* *

Nino Vidovic (M) Helene Öhman (FP)
Bertil Persson (M) Shkurte XhemajU (M)
Yvonne Nilsson (C) Pierre Lindberg/(M)/ § 24

Övriga deltagande Pierre Lindberg (M)/ § 25-31 Ingrid Oxenby (M)
Werner Unger (S) Solveig Ohlsson (S)
Björn Stigborg (S) Margareta Pauli (M)
Pia Jönsson (S) Ralph Friberg (SP)
Rolf Lind (MP) Ingalill Hellberg
Gisela Nilsson (FP) Henrik Lethin

Utses att justera Pierre Sjöström (ers Liliana Lindström)
Justeringens plats och tid Rådhuset 2013-03-20 klockan 10.00

^^

Underskrifter Sekreterare ^̂ ^ ^y Paragrafer 24-31
.BK5T "^/ .

^ ^rm1

Ordförande <_ ^^A- <\^
^

Christian ^Iqnesson
Justerande /^^ (j/H/7^jJwtPierre fostrarn

/
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styreise Kommuns ty relsen
Sammanträdesdatum 2013-03-18

Datum för anslags uppsättande 2013-03-21
Datum för anslags nedtagande 2013-04-12
Fön/aringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift

r\ ^^ .fl tr/ -Jf
/

( .'^
< ^

Ingrid Hansson
Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-03-18

Innehållsförteckning Sid

24 Bokslut för år 2012 för politisk verksamhet/ kommunstyrelsen och 3

resultatenheterna/ godkännande av

25 Förslag till ändring i gällande regler om inkomsfrutjämning för 6

kommuner och landsting/ remissyttrande över

§ 26 Anskaffning av inventarier till Baldersskolan 8

27 Optionsavtal avseende delområde 3 och 4 på Vikhem III-området/ 11
godkännande av

§ 28 Markanvisnmgsavtal avseende delområde 6 på Vikhem III-området/ 13
godkännande av

29 Del av Stora Uppåkra 12:2 (Hjärup NO)/ godkännande av ansökan 14
om fastighetsreglering och föravtal om

30 Redovisning av delegationsbeslut 15

31 Redovisning av meddelanden 16

O rdfö rån d ens sign Justerandenssign U td råg s bestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24 2013-03-04

Kommunstyrelsen § 24 2013-03-18

Bokslut för år 2012 för resultatenheterna, politisk verk-
samhet samt kommunstyrelsen, godkännande av m m
(dnr Ks 2013.20)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
godkännande av upprättade/ och i ärendet föreliggande/ förslag till bokslut för
år 2012 för politisk verksamhet/ kommunstyrelsen och för resultatenheterna.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet föreliggande bokslut
för år 2012 för kommunstyrelsen, att godkänna i ärendet föreliggande bokslut
för år 2012 för politisk verksamhet/ samt att godkänna i ärendet föreliggande
bokslut för år 2012 för resultatenheterna.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta att bokslutet för den
kommunala produktionen skall kompletteras med en förvaltningsberättelse
inkluderande årets viktigaste händelser och ekonomisk analys för varje
resultatenhet.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Pierre Sjöströms (S) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hans mening har arbetsutskottet beslutat avslå detta yrkande/ vilket beslut av

t

ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan/ och och
förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat bifalla
detta 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 bokslut för år 2012 för kommunstyrelsen/

att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2012 för politisk verksamhet/
samt

1

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande l

C£ d̂
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STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-04

att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2012 för resultatenheterna.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström skriftligen enligt bilaga l.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att bokslutet för
den kommunala produktionen skall kompletteras med en förvaltningsberättelse
inkluderande årets viktigaste händelser och ekonomisk analys för varje
resultatenhet.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Liliana Lindströms (M) och Pierre Sjöströms (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

"Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges åtta ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Persson (M) Pierre
Lindberg (M)/ Anders Olm (M)/ Shkurte Xhemajli (M) och Helene Öhman (FP)
och fem nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Yvonne
Nilsson (C)/ Laila Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrka n de

c 5 î
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-03-18

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2012 för kommunstyrelsen/

att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2012 för politisk verksamhet/
samt

att godkänna i ärendet föreliggande bokslut för år 2012 för resultatenheterna.

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

Ordfö randens sign Justerandens sign U td ra gsbestyrkande

c^
1̂



KS § 24/13 Bilaga l

«s
alReservation Resultat för resultatenheter w

iSS
Vi socialdemokrater tycker att det är rimligt att få en
föryaltningsberättelse inkl årets viktigaste händelser och ekonomiska analyser för
varje resultatenhet. Vi antog budgeten på resultatenhetsnivå inkl kommande
verksamhet och förändringar. Det då rimligt att vi följer upp enheterna på samma

1

sätt.

För oss politiker är det viktigt att ha kunskap om vilka utmaningar verksamheten
har. Det skaU också framgå om det hänt viktiga saker under räkenskapsåret,
förväntningar inför framtiden, risker och osäkerhetsfaktorer, upplysningar om
miljö- och personalfrågor.

Vi yrkade därför på att bokslutet för den kommunala produktionen skulle
kompletteras med en förvaltningsberättelse inkl årets viktigaste händelser och en
ekonomisk analys för varje resultatenhet.

Vi reser^emr oss tiU förmån för vårt yrkande.

Staffanstorp den 18 mars 2013

För socialdemokraterna

^ i ^r7ä^
Pierre fostrarn (S)

c^
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25 2013-03-04

Kommunstyrelsen § 25 2013-03-18

Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner
och landsting, yttrande över (dnr Ks 2012.406)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om yttrande
över finansdepartementets remiss av utarbetat förslag till ändringar i
inkomstutjämningen för kommuner och landsting.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att avge yttrande över finansdepartementets remitterade förslag till ändringar i
inkomstutjämnmgen för kommuner och landsting enligt i ärendet föreliggande
förslag.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att göra påkallade redaktionella och
språkliga förändringar i det i ärendet föreliggande förslaget till yttrande/
varefter yttrande/ då i sak oförändrat i förhållande till föreliggande förslag/
skall avges över remitterat förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att anta
Socialdemokraternas förslag till yttrande/ se bilaga l.

t

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande enligt ovan/ och
förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla
ordföranden yrkande.
Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre//

Sjöströms (S) yrkande röstar nej. //

Ordförandens sign Justerandens sign Ufdragsbestyrkande

c S ^ *
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Kommunstyrelsen 2013-03-18

Vid omröstningen avges åtta ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M); Liliana Lindström (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Persson (M) Eric Tabich
(M)/ Anders Olin (M)/ Shkurte Xhemajli (M) och Helene Öhman (FP) och fem
nej-röster/ då av; Torbjörn LÖvendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Yvonne Nilsson
(C), Laila OIsen (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att göra påkallade redaktionella
och språkliga förändringar i det i ärendet föreliggande förslaget till yttrande/
varefter yttrande/ då i sak oförändrat i förhållande till föreliggande förslag/
skall avges över remitterat förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting.

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna
skriftligen enligt bilaga 2.

Ordförandens sign Justerandenssign U tcf råg s besty rkan de

<cS ^
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KS § 25/13 Bilaga l

^ 2013-03-18

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Yttrande över promemorian "Förslag till ändringar i
inkomstutj amningen för kommuner och landsting^

Med utgångspunkt i regeringens utredningsdirektiv har en parlamentarisk
kommitté genomfört en översyn av det nu gällande kommunala
inkomsfrutjämningssystemet. Staffanstorps kommun har tidigare helt avstyrkt
de förändringsförslag som framfördes av denna kommitté.

I nu remitterad promemoria //Förslag till ändringar i inkomsh-itj amningen för
kommuner och landsting" har/ då i överensstämmelse med förenämnd
parlamentarisk kommittés förslag/ föreslagits tre förändringar av nuvarande
system för den kommunala inkomstutjämningen.

Nu remitterat förslag till förändringen i inkomstutjämningen skulle/ om det
genomförs/ för Staffanstorps kommun medföra en minskning av kommunens
ekonomiska utrymme med cirka 14 miljoner kronor/ vilket motsvarar en
skattehöjning om cirka 30 öre för bibehållandet av oförändrade budgetramar.
Detta innebär bl.a. att de kommuner och landsting som betalar
inkomstufrjämningsavgift får en sänkt avgift/ då den länsvisa skattesatsen
fastställs utifrån 60 % (för närvarande 85 %) av medelskattesatsen för den delen
av det uppräknade skatteunderlaget som uppgår till 125 % av riket.

Staffanstorps kommun gör i ärendet följande överväganden och bedömningar.

Sfraffanstorps kommuns grundläggande inställning är att vi värnar det
kommunala utjämningssystemet som en garant för god och likvärdig
grundservice i hela landet. Det är viktigt att förändringar i systemet bygger på
välgrundad fakta så att förtroendet för systemet inte rubbas.

Det ska vidare framhållas att aktuella reglers komplexitet liksom upprepade
förändringar av detta system/ återkommande skapar nya förändrade
ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting. Detta underminerar
systemet och leder till att utrymme saknas för önskvärda möjligheter till
långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting.

Postadress Hemsida Telefon BG 281-1222

245 80 STAFFANSTORP www.staffanstorp.se 046-25 11 00 PC 11 42 62-9

kommunen@staffanstorp.se Telefax Orgnr
cs ^ 046-25 55 70 212000-1017
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KOMMUN

Staffanstorps kommun kan mot bakgrund av det ovan anförda inte tillstyrka
regeringens förslag till ändringar i inkomstutj amningen för kommuner och
landsting.

Staffanstorps kommun

Postadress Hemsida Telefon BG 281-1222

245 80 STAFFANSTORP www.staffanstorp.se 046-25 11 00 PC 11 42 62-9

cs ^ Orgnrkommunen@staffanstorp.se Telefax

046-25 55 70 212000-1017



^KS § 25/13 Bilaga 2

g»Reservation ga^aLn<^ey^ra^eo^er ^.^,r^^^r^? w
<?Förslag till ändringar i mkomstutj amningen för

kommuner och landsting

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande som innebär att
följande text ska utgöra Staffanstorps kommuns yttrande över "Förslag till
ändringar i inkomstutj amningen for kommuner och landsting".

Med utgångspunkt i regeringens utredningsdirektiv har en parlamentarisk kommitté
genomfört en översyn av det nu gällande kommunala mkomsfrutjämntngssystemet
Staffanstorps kommun har tidigare helt avstyrkt de förändringsförslag som framfördes av
denna kommitté.

I nu remitterad promemoria "Förslag till ändringar i inkomstutj amningen för kommuner och
landsting" har/ då i överensstämmelse med förenämnd parlamentarisk kommittés förslag/
föreslagits tre förändringar av nuvarande system för den kommunala inkomstutj amningen.

Nu remitterat förslag till förändringen i inkomsfrutj amningen skulle/ om det genomförs/ för
Staffanstorps kommun medföra en minskning av kommunens ekonomiska utrymme med
cirka 14 miljoner kronor/ vilket motsvarar en skattehöjning om cirka 30 öre för bibehållandet
av oförändrade budgetramar. Detta innebär bl.a. att de kommuner och landsting som betalar
inkomsfrutjämnmgsavgift får en sänkt avgift/ då den länsvisa skattesatsen fastställs utifrån 60
% (för närvarande 85 %) av medelskattesatsen för den delen av det uppräknade
skatteunderlaget som uppgår till 125 % av riket.

Staffanstorps kommun gör i ärendet följande överväganden och bedömningar.

Staffanstorps kommuns grundläggande mstäUrdng är att vi värnar det kommunala
utjämningssystemet som en garant för god och likvärdig grundservice i hela landet. Det är
viktigt att förändringar i systemet bygger på välgrundad fakta så att förtroendet för systemet
inte rubbas.

Det ska vidare framhållas att aktuella reglers komplexitet, liksom upprepade förändringar av
detta system/ återkommande skapar nya förändrade ekonomiska förutsättningar för
kommuner och landsting. Detta underminerar systemet och leder till att utrymme saknas för
Önskvärda möjligheter till långsiktiga plarLermgsförutsätbningar för kommuner och
landsting.

Staffanstorps kommun kan mot bakgrund av det ovan anförda inte tillstyrka
regeringens förslag till ändringar i inkomstutj amningen för kommuner och
landsting.

Staffanstorp den 18 mars 2013

Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun

^ iå JhX^..rs

Pierre Swström

CS
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27 2013-03-04

Kommunstyrelsen g 26 2013-03-18

Anskaffning av inventarier till Baldersskolan, beslut om
(dnr Ks 2012.195)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt skrivelse/
då inklusive kostnadskalkyl/ från projektledningen för Baldersskolan om
förvärv av inventarier till denna nya skola.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till ordföranden att godkänna
kostnadskalkyl/ då med ett högsta belopp enligt fjärde att-satsen nedan/ för
påkallade förvärv av inventarier till Baldersskolan/ att uppdra till
kommundirektören att/ då inom ramen för högsta belopp enligt godkänd
kostnad skalky l/ svara för erforderlig upphandling av inventarier för
Baldersskolans verksamhet/ att bemyndiga kommundirektören att besluta om
fördelningen av den sammanlagda investeringskostnaden mellan de olika
verksamheterna/ funktionerna m m vid Baldersskolan/ att utgiften för
anskaffning av inventarier för Baldersskolans verksamhet/ detta då med ett
högsta sammanlagt belopp om 9 250 000 kronor/ skall finansieras genom
upptagande av lån/ samt att för ändamålet anslå hela investeringsreserven samt
upp till redovisat behov omfördela inom beslutad investermgsbudget

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet/ med den ändringen i första att-
satsen att ordet ordföranden skall ersättas med "kommunstyrelsens
arbetsutskott^ skall besluta bifalla ordförandens yrkande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Pierre Sjöströms (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 U td råg s bestyrkande

^<-> l.



-tt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(16)

^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-04

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
att uppdra till ordföranden att godkänna kostnadskalkyl/ då med ett högsta
belopp enligt fjärde att-satsen nedan/ för påkallade förvärv av inventarier till
Baldersskolan/

att uppdra till kommundirektören att, då inom ramen för högsta belopp enligt
godkänd kostnadskalkyl/ svara för erforderlig upphandling av inventarier för
Baldersskolans verksamhet/

att bemyndiga kommundirektören att besluta om fördelningen av den
sammanlagda investeringskostnaden mellan de olika verksamheterna/
funktionerna m m vid Baldersskolan/ samt

att utgiften för anskaffning av inventarier för Baldersskolans verksamhet/ detta
då med ett högsta sammanlagt belopp om 9 250 000 kronor/ skall finansieras
genom upptagande av lån/ samt

att för ändamålet anslå hela investeringsreserven samt upp till redovisat behov
omfördela inom beslutad investeringsbudget.

Pierre Sjöström reserverar sig muntligen mot beslutet/ då till förmån för eget
yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen/ med den ändringen i första att-
satsen att ordet ordföranden skall ersättas med "kommunstyrelsens
arbetsutskott" skall besluta bifalla ordförandens yrkande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Liliana Lindströms (M) och Pierre Sjöströms (S) respektive
yrkande enligt ovan, och förklarar därefter att enligt hans mening har

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

c^> ^
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Kommunstyrelsen 2013-03-18

kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande/ vilket beslut
av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att uppdra till ordföranden att godkänna kostnadskalkyl/ då med ett högsta
belopp enligt fjärde att-satsen nedan/ för påkallade fördärv av inventarier till
Baldersskolan/

att uppdra till kommundirektören att/ då inom ramen för högsta belopp enligt
godkänd kostnadskalkyl/ svara för erforderlig upphandling av inventarier för
Baldersskolans verksamhet/

att bemyndiga kommundirektören att besluta om fördelningen av den
sammanlagda investeringskostnaden mellan de olika verksamheterna/
funktionerna m m vid Baldersskolan/ samt

att utgiften för anskaffning av inventarier för Baldersskolans verksamhet/ detta
då med ett högsta sammanlagt belopp om 9 250 000 kronor/ skall finansieras
genom upptagande av lån/ samt

att för ändamålet anslå hela investeringsreserven samt upp till redovisat behov
omfördela inom beslutad investeringsbudget.

Mot beslutet reserverar sig muntligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna till förmån för Pierre Sjöströms (S) yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^s
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 29 2013-03-04

Kommunstyrelsen § 27 2013-03-18

Optionsavtal avseende delområdena 3 och 4 på Vikhem
Ill -området, godkännande av (dnr Ks 2013.50)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
godkännande av utarbetat förslag till avtal med Veidekke Bostad AB/
innebärande option för detta bolag att på villkor enligt föreliggande
markanvisningsavtal förvärva delområdena 3 och 4 inom Vikhem III-området
för utbyggnad med 22-24 radhus.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet föreliggande optionsavtal med Veidekke Bostad AB
avseende delområdena 3 och 4 inom Vikhem III-området/ samt

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att godkänna sådana eventuella
förändringar i det i ärendet föreliggande markanvisningsavtalet som kan
komma att påkallas vid Veidekke Bostad AB:s begäran om utövande av
optionsrätten.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Pierre
Sjöström (S)/ att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets
beslutsförslag.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet föreliggande optionsavtal med Veidekke Bostad AB
avseende delområdena 3 och 4 inom Vikhem III-området/ samt

Ordförandens sigr Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-03-18

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att godkänna sådana eventuella
förändringar i det i ärendet föreliggande markanvisningsavtalet som kan
komma att påkallas vid Veidekke Bostad AB:s begäran om utövande av
optionsrätten.

t

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrkande
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STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdafum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30 2013-03-04

Kommunstyrelsen § 28 2013-03-18

Markanvisningsavtal Vikhem 111-området (delområde 6),
godkännande av (dnr Ks 2013.51)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
godkännande av utarbetat förslag till markanvisningsavtal med Ekeforshus
Contracting AB innebärande överlåtelse av delområde 6 inom Vikhem III-
området för utbyggnad med 14 friliggande hus.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet föreliggande markanvisningsavtal avseende delområde
6 inom Vikhem III-området.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Pierre
Sjöström (S)/ att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets
beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget m fl 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 markanvisningsavtal avseende delområde
6 inom Vikhem III-området.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 29 2013-03-18

Staffanstorp Stora Uppåkra 12:2 (Hjärup NO),
godkännande av ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering samtföravtal om (dnr Ks 2013.56)

Kommunstyrelsen upptar ärende om godkännande av i ärendet föreliggande
utarbetade förslag till dels ansökan och Överenskommelse om fastighets-
reglering/ dels föravtal avseende del av Staffanstorp Stora Uppåkra 12:2
(Hjärup NO)/ vilka avtal syftar till tillskapande av ett park- och
rekreationsområde i anslutning till bostadsområde i aktuell del avHjärup.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet aktualiserat
fastighetsförvärv är av sådant slag som avses i av kommunfullmäktige den 25
februari 2013, § 2 beslutat bemyndigande till kommunstyrelsen att förvärva fast
egendom för bl a möjliggörande av beslut som följer av översiktsplanen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framförs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Pierre
Sjöström (S)/ att kommunstyrelsen skall besluta att godkänna i ärendet
föreliggande förslag till dels föravtal/ dels ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering avseende del av Staffanstorp Stora Uppåkra 12:2, samt att
utgiften för fastighetsförvärv enligt ansökan och över-enskommelse om
fastighetsreglering skall finansieras genom upptagande av lån.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget m fl 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 förslag till dels föravtal/ dels ansökan och
överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Staffanstorp Stora
Uppåkra 12:2, samt

att utgiften för fastighetsförvärv enligt ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering skall finansieras genom upptagande av lån.

Ordförandens stcjn Justerandens sign U tcf ragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 30 2013-03-18

Redovisning av delegationsbeslut

Ordförandens delegationsbeslut:
*.

a) Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande
asylsökanden barn 2013. Dnr 2013.49

Ekonomichefens delegationsbeslut:

b) Delegationsbeslut om upplåning om 30 mkr på villkor enligt offert från
Kommuninvest. Dnr 2011.363

<l

Övriga delegationsbeslut:

c) Räddningschefens redovisning av delegationsbeslut gällande brandfarliga och
explosiva varor och sotning år 2012. Dnr 2013.45

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen g 31 2013-03-18

Redovisning av meddelanden m m

a) Burlövs kommuns meddelande om antagen detaljplan för del av
Sunnanå 1:2 m fl/ Flansbjer. Dnr 2009.74

b) Sodahiämndens beslut om att informera Spelberoendes Förening i
Malmö om regelverket för föreningsbidrag 2013. Dnr 2012.257

c) Undertecknad överenskommelse om avslut av projektet
Biblioteksgården/ byggnation av Stanstorp 1:808. Dnr 2006.270

d) Protokoll från styrelsesammanträde 2012-03-28 med Staffanstorps
Centrum AB

e) Slutrapport från Höje ås dagvattengrupp. Dnr 2013.40

f) Tackkort från Torbjörn LÖvendahl

g) Information från Burlövs kommun om antagen detaljplan för Sunnanå
12:1 m fl/ Stora Bernstorp 2. Dnr 2010.177

h) Länsstyrelsens granskningsyttrande av översiktsplan för Sjöbo kommun.
Dnr 2012.344

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande
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