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m Sammanträdesdatum 2013-05-06

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Uppåkra/ måndagen den 6
maj 2013 klockan 18.00 - 18.20

Beslutande Christian Sonesson (M)/ ordf Werner Unger (S)
Torbjörn Lövendahl (S) Eric Tabich (M)
Liliana Lindström (M) Carina Dilton (S)
Pierre Sjöström (S) Pierre Lindberg (M)
Anders Olin (M) Shkurte Xhemajli (M)

f t-

Bertil Persson (M) Helene Öhman (FP)
Yvonne Nilsson (C)

Övriga deltagande Pia Jönsson (S) Thomas Carlstedt (M)
Ingrid Oxenby (M) Ralph Friberg (SP)
Eric Hamilton (M) Gisela Nilsson (FP)
Björn Stigborg (S) Henrik Lethin

Solveig Ohlsson (S) Ingalill Hellberg
Margareta Pauli (M)

Utses att justera Pierre Sjöström
Justeringens plats och tid ådhuset 2013-05-07 klockan 11.00

^>^Underskrifter Sekreterare Paragrafer 48-61
'alfll llber . u

fh^; 7 ^ 5-Ordförande

Chnstian Sfones^on

- ^
P̂ierre SiÖströnt

/NNSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2013-05-06

Datum för anslags uppsättande 2013-05-08
Datum för anslags nedtagande 2013-05-30
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus

^Underskrift
v

Bianca Mogren
Utdrags bestyrkande
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^^^s^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-06

Innehållsförteckning Sid

48 Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 03-31 för kommunstyrelsen 3

49 Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 03-31 för Staffanstorps 4
kommun

§ 50 Yttrande över Trafikverkets järnvägsutredning Simrishamnsbanan/ 5
delen Malmö - Tomelilla

51 Yttrande över förslag till ny Översiktsplan för Malmö/ ÖP 2012 7

g 52 Föravtal till exploateringsavtal avseende exploateringsprojektet 8

Myllan/Vallby

53 Besvarande av motion om utarbetande av regler för nyetablering av 9
förskolor och skolor

54 Besvarande av motion om samlingslokal i Staffanstorp 11

§ 55 Besvarande av motion om tillgänglighet till lokalt näringsliv i 12

centrala Staffanstorp

§ 56 Besvarande av medborgarförslag om miljöledningssystem 15

57 Gemensamt handlingsprogram för Staffanstorps kommun enligt lag 18
om skydd mot olyckor

§ 58 Förändring av resultatenhetsorganisationen avseende 19

Borggårdsskolan

§ 59 Staffanstorp Stanstorp 1:776, förvärv av 20

60 Redovisning av delegationsbeslut 21

g 61 Redovisning av meddelanden 22

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 58 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 48 2013-05-06

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 03-31 för
kommunstyrelsen (dnr Ks 2013.22)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2013-01-01 - - 03-31 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2013-01-01 - - 03-31.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 03-31.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla 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 redovisad ekonomisk uppföljning avseende
kommunstyrelsens verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 03-31.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 59 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 49 2013-05-06

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 03-31 för
Staffanstorps kommun (dnr Ks 2013.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2013-01-01 - - 03-31 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende Staffanstorps kommuns
verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - - 03-31.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för Staffanstorps
kommun för tidsperioden 2013-01-01-03-31, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för
kommunfullmäktige.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla 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 ekonomiska uppföljning för Staffanstorps
kommun för tidsperioden 2013-01-01 -03-31, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för
kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 61 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 50 2013-05-06

Järnvägsutredning Simrishamnsbanan, delen Malmö-
Tomelilla, yttrande över samrådshandling (dnr Ks
2013.54)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt
Trafikverkets remiss av upprättad samrådshandling avseende
järnvägsutredning för Simrishamnsbanan/ delen Malmö-Tomelilla.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta att avge yttrande över remitterad
samrådshandling för järnvägsutredning Sim rishamnsb anan/ delen MalmÖ-
Tomelilla enligt i ärendet föreliggande förslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att avge yttrande över remitterad samrådshandling
för järnvägsutrednmg Simrishamnsbanan/ delen Malmö-Tomelilla enligt bilaga
l.

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.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
att avge yttrande över remitterad samrådshandling för järnvägsutredning
Simrishamnsbanan/ delen Malmö-Tomelilla enligt i ärendet föreliggande
förslag.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-06

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 avge yttrande
över remitterad samrådshandling för järnvägsutredning Simrishamnsbanan/
delen Malmö-Tomelilla enligt bilaga l.

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 LiUana 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 nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson
(C)/ Eric Tabich (M)/ Pierre Lindberg (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ och Helene
* *

öhman (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 avge yttrande över remitterad samrådshandling för järnvägsutredning
Simrishamnsbanan/ delen Malmö-Tomelilla enligt i ärendet föreliggande
förslag.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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«
«ä Socialdemokraternas förslag till yttrande

Ang. järnvägsutredning för Simrishamnsbanan

Jämvägsutredningen utgör en del av planläggningsprocessen för Simrishamnsbanan.
Utredningen syftar till att beskriva, analysera och utvärdera alternativa lokaliseringar
av Järnvägen och ska tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
utgöra ett underlag för val avjämvägskorridor och teknisk standard på
anläggningen.

Trafikverket genomför nu ett samråd med syfte att förankra förutsättningar,
projektmål och tänkbara åtgärder. I nästa skede av utredningen kommer alternativa
sträckningar och stationslägen att analyseras, konsekvensbeskrivas och utvärderas.

Staffanstorps kommun lämnar med anledning av trafikverket förfrågan följande
yttrande.

Förutsättningar
De olika handlingarna beskriver på ett enkelt och tydligt sätt de förutsättningar som
gäller för projektet.

Som framgår av texten i de presenterade handlingarna finns Simrishamnsbanan inte
med i den gällande nationella planen for transportinfrastmktur for åren 2010 till
2021.

Traflkverket arbetar just nu med att ta jfram en kompletterade nationell plan for att
kvalitetssäkra den gällande planen. Denna kommer att innehålla åtgärder fram till
och med år 2025.

För Staffanstorps kommun är det av yttersta vikt att Simrishamnsbanan finns med i
den kompletterande planen. Ett reservat för kommande järnväg genom hela
Staffanstorp innebär en stor begränsning för kommunens möjligheter att planera for
och genomföra utbyggnader och förtätningar. Det innebär också ett ineffektivt
markutnyttande om såväl själva spårområdet som eventuella skyddszoner aldrig
kommer att utnyttjas för järnvägsanläggningen. På grund av det oklara läget för
Simrishamnsbanans utbyggnad vill Staffanstorps kommun understryka att
utredningsarbetet om banan måste intensifieras så att nödvändiga beslut om
banans förverkligande kommer till stånd.

^
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Projektmål
De mål som redovisas i handlingarna är tydligt och klart formulerade.

Tänkbara åtgärder
Av handingama framgår att inga oskyddade plankorsningar får förekomma vilket
innebär att alla pl ankor sningar ska förses med bomanläggningar. Mindre vägar bör
inte korsa järnvägen, utan ansluts till större väg. Större vägar samt gång-och
cykelvägar ska korsas planskilt.

I Staffanstorp pågår planläggning av omvandlingsområdet "Sockerstan". Inom
ramen för planarbetet har kommunen med hjälp av Tyrens AB tagit fram
principskisser för framtida utformning av korsningspunktema vid MalmÖvägen och
den framtida förlängningen av Brågarpsvägen. Kommunens uppfattning är att dessa
korsningspunkter inte kan vara planskilda om spåret inte ligger i skärning.

De planerade perronglägena i Staffanstorp måste redovisas på en situationsplan for
att bedöma om de är lämpliga.

Slutsatser

Simrishamnsbanan bör få en sträckning som gör det lätt för flertalet resenärer att
välja tåget i stället för bilen. Det innebär sannolikt att flest människor kommer att
resa med tåget om banan går i befintlig sträckning genom Staffanstorp. På samma
gång innebär en sådan linjesträckning att särskild hänsyn måste läggas på de
korsningspunkter som är nödvändiga för att järnvägens bamäreffekter inte ska bli
för stora. Det finns anledning att Överväga om järnvägen genom Staffanstorp bör gå
i ett nedsänkt läge. Det är angeläget att utredningsarbetet intensifieras så att
nödvändiga beslut om banans förverkligande kan komma till stånd.

^
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«
<i?Staffanstorps kommun har att lämna ett yttrande över

Järnvägsutcedning för Simrishamnsbanan.
^

Om inte Simrishamnsbanan kommer med i den kompletterande
nationella planen 2014-2025 anser den moderadedda majoriteten att
utredningsarbetet och järnvägsutredniagen ska avslutas. Vi delar inte
uppfattningen utan vi anser att Simrishamnsbanan är en stor
angelägenhet för regionen och för Staffanstorps kommun. Det är av
yttersta vikt att Simrishamnsbanan finns med i den kompletterande
planen och att vi ska fortsätta verka för att banan kommer tiU stånd.

Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun viU därför poängtera att på
grund av det oklara läget för Simrishamnsbanans utbyggnad
understryka att utredningsarbetet om banan måste intensifieras så
att nödvändiga beslut om banans förverkligande kommer till
stånd.

Vi reserverar oss till förmån för vårt yttrande

Staffanstorp den 6 maj 2013

För Socialdemokraterna

(-/fw ^'/n)/

Pierre fostrarn (S)

^
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^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 51 2013-05-06

Ny Översiktsplan för Malmö, ÖP 2012, yttrande över
förslag till (dnr Ks 2011.170)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om yttrande
över av Malmö stad utställt förslag till ny Översiktsplan för Malmö.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till yttrande med synpunkter på utställt planförslag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att till Malmö stad framföra synpunkter på kungjort förslag till ny översiktsplan
för Malmö/ OP 2012, enligt i ärendet föreliggande förslag.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla 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 till Malmö stad framföra synpunkter på kungjort förslag till ny översiktsplan
* *

för Malmö/ OP 2012, enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign J usferandens sign Utdrägsbestyrkande
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 52 2013-05-06

Föravtal till exploateringsavtal avseende exploaterings-
projektet MyllanA/allby (dnr Ks 2007.189)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om god-
kännande av utarbetat förslag till föravtal till exploateringsavtal avseende
exploateringsprojektet Myllan/Vallby/ vilket ingår i den fastställda
projektkatalogen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 17 december
2012, g 222, har godkänt exploateringskalkyl för nu aktuellt exploaterings-
projekt/ då innebärande ett överskott om cirka 2 000 000 kronor.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet föreliggande förslag till föravtal till exploateringsavtal
avseende exploateringsprojektet MyllanA^allby.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

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

Ledamoten för Centerpartiet anmäler före det att ordföranden ställer
proposition på i ärendet framställt yrkande att hon ej deltar i
kommunstyrelsens beslut i ärendet.

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 förslag till föravtal till exploateringsavtal
avseende exploateringsprojektet Myllan/Vallby.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
^

CT .^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 64 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 53 2013-05-06

Besvarande av motion om utarbetande av regler för
nyetablering av förskolor och skolor (dnr Ks 2013.32)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Pierre Sjöström (S) väckt motion om att kommunfullmäktige skall besluta att
barn- och utbildningsnämnden skall utarbeta regler/ då med angiven
utgångspunkt och inriktning/ för ny etablermg av förskolor och skolor.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla

*

motionen.

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 orkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/
härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) skriftligen enligt bilaga l.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

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

Ordförandens sign Tusferandenssign Utdrags bestyrka n d e
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-06

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

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 nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson
(C)/ Eric Tabich (M), Pierre Lindberg (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ och Helene
* *

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att avslå motionen.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^'/
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^Reservation

alwI december 2012 godkände Alliansen i Barn- och utbildningsnämnden (M+ FP+C)

^att Pysslingen skulle få etablera sig l Hjärup (det visade sig sedan att förskolans
vinstmarginaler inte uppfyllde Pysslingen AB vatföt de sedermera valde att inte starta
verksamheten). Vi Socialdemokra.ter ansåg att Pysslingens förskolas ansökan inte r-"

uppfyllde de krav som man kan ställa på en etableringsansökan. Vi har aldrig varit
med om att Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut på så bristfälliga
beslutsunderlag. I ansökan saknades lokalritning, hyreskontrakt, godkännande av Miljö- och
brandskyddsmyndighetema, ekonomisk kalkyl, uppgifter om behöriga pedagoger och petsonalgruppens
storlek.

Vi förstod överhuvudtaget inte vad majoriteten (M+Fp+C) hat sagt ja till utan dessa grundläggande
dokument. Det tycks vara viktigare för den moderatledda majoriteten att utse vem som ska driva en
verksamhet än vilka förutsättningar och vilken kvalitet vi kommer att erbjuda våra medborgare (och ytterst
våra barn).

Hjämpsborna efterfrågar fler kommunala förskoleplatser men istället för att försöka möta efterfrågan väljer
nämndens moderata ledning (starkt påhejad av Folkpatdet och Centerpartiet) att tvinga på föräldrarna ett
privat alternativ.

Situationen i Januari 2013 i Hjärup vät en efterfrågan på 11 kommunala förskoleplatser mot två i alternativ regi
(motsvarande siffra för Staffanstorp (inkl Kyrkheddinge och Tottarp) var en efterfrågan på 30 kommunala
platser mot 12 i altemadvregi).

Två kommunala förskolor i Hjämp hade informeUt ansökt om. att få utöka sina resp. verksamheter
(Starionsbyns förskola och Ängslyckans förskola) utan att deras ansökningat blivit prövade. Att kommunala
ansökningar aldrig prövas visar på brister i den demokratiska processen i Staffanstorps kommun. Självklart
borde dessa ha prövats i samband med den aktuella nyetableringen. Barn- och utbildningsnämnden hade då
haft tre aktöret att välja på. Kvalitet och föräldrarnas preferenser hade då varit faktorer som kunde vara
avgörande för Barn- och utbildningsnämndens beslut. Vi anser att det är dags att klatgöra spelreglerna för
nyetableringen av fötskoleverksamheten i vår kommun.

Majoritetens favorisermg av de privatdrivna verksamheterna stämmer iUa med de uttalanden som samma
majoritet gjort om att aUa verksamheter ska få vetka på lika viUkor i vår kommun. Det finns med andra ord en
stot brist på överens stämmels e meUan ord och handling i moderaternas agerande.

Vi Socialdemokrater anser dätför att Staffanstorps kommun måste ge Barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag

att utarbeta regler för nyetablering av förskolor och skolor,
att reglerna ska ha som utgångspunkt ätt alla verksamheter ska få verka på lika viUkot i vår
kommun,
att inriktning för etablering av ny verksamhet framförallt ska åtetspegla föräldtars önskemål

Vi reserverat oss tiU förmån fot vår motion

Staffanstorp den 6 maj 2013

Fot Socialdemokraterna

^ //. '^7^ /?

Pierre Sjy^ttöm (S)

^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 65 2013-04-29

Kommunstyrelsen g 54 2013-05-06

Besvarande av motion om samlingslokal i Staffanstorp
(dnr Ks 2013.29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Lena Persson (FP) väckt motion med yrkande om att kommunfullmäktige
skall besluta att uppdra till kommunstyrelsen och berörda nämnder att
påskynda arbetet med utredning om samlingslokal i Staffanstorp och att snarast
igångsätta projektering och byggande av en samlingslokal.

Arbetsutskottet beslutar dels

att överlämna motionen till dels kommunstyrelsens styrgrupp för uh^eckling av
Sockerbruksområdef dels till kultur- och fritidsnämnden för dess snara
bedömning av behovet av samlingslokaler/ vilken nämndens bedömning
därefter skall redovisas för styrgruppen för utveckling av Sockerbruksområdet/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att med arbetsutskottets beslut anse motionen bifallen vad avser motionärens

yrkande i den del som avser påskyndande av utredande/ samt att i övrigt avslå
»

motionen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets
beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Eric Tabichs (M) 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
besluta

att med arbetsutskottets beslut anse motionen bifallen vad avser motionärens

yrkande i den del som avser påskyndande av utredande/ samt att i Övrigt avslå
*

motionen.

Ordförandens sign Justeranderis^ign Utd ragsbestyrkande

r.r -f/~>
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66 2013-04-29

Kommunstyrelsen g 55 2013-05-06

Besvarande av motion om tillgänglighet till lokalt
näringsliv i centrala Staffanstorp (dnr Ks 2013.37)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Pierre Sjöström (S) väckt motion med förslag om inventering av åtgärder för
att underlätta tillgänglighet till det lokala näringslivet i Staffanstorps centrala
delar/ samt införande av parkeringsövervakning/ då också i Staffanstorps
centrala delar.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige vid tre
tidigare tillfällen har prövat i en motion och tre medborgarförslag framställda
yrkanden om införande av kommunal parkermgsövervakning. I dessa ärenden
har kommunfullmäktige den 23 april 2007, § 49, den 2 juni 2008, § 82 och den 9
februari 2009, § 7, beslutat att avslå framförda yrkanden om att kommunal
parkeringsövervakning skall införas i Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll dess bedömning att det för
närvarande inte föreligger några sådana ändrade förhållanden eller annat som
ger anledning till förnyade utredningar av aktuell frågeställning/ eller något
som kan utgöra grund för annat kommunfullmäktiges beslut i sakfrågan om
kommunal parkeringsövervakning skall införas än som framgår av
fullmäktiges förenämnda beslut.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
uppdra till tekniska nämnden att utreda såväl om nuvarande skyltning
utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är
tydlig/ som om den information som finns om lokalisering av centralt belägna
parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ samt att vidta med anledning av
dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister
att kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar
som möjligt/ samt att härutöver avslå motionen.

Ordförandens sign Justera n de nsT s ig n Utdrags bestyrkande

o ^.v
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-29

Kommunstyrelsen 2013-05-06

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla

*

motionen.

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.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att uppdra till tekniska nämnden att utreda såväl om nuvarande skyltning
utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är
tydlig/ som om den information som finns om lokalisering av centralt belägna
parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ samt att vidta med anledning av
dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister att
kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar som
möjligt/ samt

att härutöver avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) 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 föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

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.

Ordförandens sign Justeranäens sign Utdrags bestyrkande

^»^
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-06

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 nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ LUiana Lindström (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson
(C)/ Eric Tabich (IVT)/ Pierre Lindberg (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ och Helene

*

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att uppdra till tekniska nämnden att utreda såväl om nuvarande skyltning
utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är
tydlig/ som om den information som finns om lokalisering av centralt belägna
parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ samt att vidta med anledning av
dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister att
kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar som
möjligt/ samt

att härutöver avslå motionen.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs b estyrkande
t

^\

cs
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«
<?Kommunfullmäktige har vid tte ddigare riUfäUen prövat i en motion och tre

medborgatförskg framstäUda yrkanden om. införande av kommunal
parkerings övervakning. I dessa ärenden hat kommunfullmäktige den 23
april2007, ^ 49, den 2 juni 2008, § 82 och den 9 februari 2009, ^ 7, beslutat
att avslå framförda yrkanden om att kommunal parkerings övervakning skatt inföjtas i
Staffans torp s kommun.. Att två motioner (t\Ta med den aktuella motionen) och tre
medborgarförslag ät Inlämnade till Staffans torp s kommun visar på ett problem.

År 2006 byggdes sex flerfamiljshus på den stora parkeringen bakom Rådhuset. Det innebat att
140 parkeringsplatser försvann från centrum.
Redan på den tiden befarade komLmuncns tekniska kontor parkerlngskaos i centrum i samband
med byggstarten om inte parkeringsöverraknmg infötdes i Staffanstorp. Precis så blev det också

Utredningen som kostade cirka 50 000 kronor, beställdes föl: några år sedan i samband med att
man påbörjade detaljplansarbetet fot området bakom Rådhuset.
Utredningen pekade starkt på att parkeringsplatserna skuUe försvinna, men den hade också
brister ansåg dåvarande tekniska nämndens ordförande, dll exempel nämndes inte en
parkeringsplats som finns på Nordstrands väg. I utredningen stod det heUer ingenting om att det
skulle flUkomma ett antal nya platser.

Därför var inte dåvarande moderatledda majoriteten färdiga för att ta ett beslut om vi skuUe
införa parkerings övervakning eUer ej.
Då viUe den moderata ordförande i Tekniska nämnden avvakta och se vad som egentligen
kommer att hända när bygget kommer igång bakom Rådhuset.
De nya platserna som den moderata ordförande syftade på byggdes av det kommunala
bostadsbolaget Stäffanstorpshus. Platserna som kom till finns bakom Centralskolan, vid den
gamla, jämvägsstationen och vid Bråhögs skolan.
Sammanlagt handlar det om cirka 160 parkeringsplatser. Vi kan konstatera att situationen inte har
förbättrats och att det fortfarande råder kaos på de mest centrala parkeringsplatserna i cenbnmi.

Vi hat sett vad som hänt och det ät dags att våga ta ett beslut som kan främja handeki i
Staffanstorps centrum.

Vi reserverar oss till förmån för vår motion

Staffanstotp den 6 maj 2013

För Socialdemoktatema

^'7^

« ///
'/

/
^ 7/

/
t. ,/

Piette SJÖsttöm (S)

^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 67 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 56 2013-05-06

Besvarande av medborgarförslag om miljölednings-
system (dnr Ks 2008.288)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av medborgarfÖrslag om miljöledningssystem.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunstyrelsen vid sin
beredning av detta ärende den l mars 2010, § 15, beslöt föreslå
kommunfullmäktige besluta att under år 2010 ska tas fram relevanta
miljöindikatorer eller gröna nyckeltal/ med funktion att ge kunskap om vart vi
är på väg och därtill underlag för kommunens samtliga verksamheter i beslut
om prioriteringar och åtgärder vilka har bäring på miljön/ som följer
utvecklingen inom ett antal viktiga områden t ex energi/ avfall/ luft/ vatten och
hälsa/ varvid indikatorerna skall relateras till gällande koncernpolicy/
// Framtiden kommun - perspektiv 2038// samt de nationella och regionala
miljömålen/ att kommunens verksamheter/ nämnder och styrelser skall
konkretisera miljökvalitetsmål och handlingsplaner som redovisas i budget och
bokslut samt att därmed anse medborgarförslaget bifallet.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet den 26 april 2010, g 21,
beslöt fullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för dess
vidare beredning i form av ytterligare utredning av de åtgärder m m som kan
föranledas av medborgarförslaget.

Kommundirektören redovisar med anledning av kommunfullmäktiges
återremissbeslut verkställd utredning.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att/ med
hänvisning till det i ärendet redovisade/ anse medborgarförslaget besvarat.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå komunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande

^r ^

\ /
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-29

Kommunstyrelsen 2013-05-06

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.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget
besvarat.

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

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 föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget.

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 votermgsproposition.

Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller//

Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej".

Ordförandens sign Juste rand en s sign U td råg s bestyrkande

<: ^Jt
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Kommunstyrelsen 2013-05-06

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson
(C), Eric Tabich (M), Pierre Lindberg (M), Shkurte Xhemajli (M), 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 föreslå kommunfullmäktige
besluta

att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget
besvarat.

Mot beslutet reserverar sig muntligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna.

Ordförandens sign Justeranderisslgn Utdrags bestyrkande

a! ^'*
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 68 2013-04-29

Kommunstyrelsen g 57 2013-05-06

Gemensamt handlingsprogram för Staffanstorps kommun
enligt lag om skydd mot olyckor m m (dnr Ks 2012.228)

Kommunstyrelsens arbetsutskott återupptar för beredning enligt § 152/12
återremitterat ärende om antagande av handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor m m/ vilket enligt denna lag skall antas av kommunfullmäktige för
varje mandatperiod/ tillsammans med handlingsprogram för andra härmed
sammanhöranderäddningstjänstuppgifter.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att anta gemensamt handlingsprogram för Staffanstorps kommun enligt lag om
skydd mot olyckor/ i denna del då för innevarande mandatperiod/ m m enligt i
ärendet föreliggande förslag därtill/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att anta närmare riktlinjer för enligt första att-
satsen antaget gemensamt handlingsprogram.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla 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
besluta

att anta gemensamt handlingsprogram för Staffanstorps kommun enligt lag om
skydd mot olyckor/ i denna del då för innevarande mandatperiod/ m m enligt i
ärendet föreliggande förslag därtill/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att anta närmare riktlinjer för enligt första att-
satsen antaget gemensamt handlingsprogram.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

o '?/-^ ^
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 69 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 58 2013-05-06

Förändring av resultatenhetsorganisationen på Borggårds
skola (dnr Ks 2013.88)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt
produktionschefens skrivelse den 17 april 2013 med förslag till en förändrad
resultatenhetsorganisation vad rör Borggårds skola.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt reglementet för
kommunstyrelsen är det delegerat till kommunstyrelsen att besluta om
organisatoriska förändringar avseende resultatenheterna.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att Borggårds skola/ då utan den där nu förekommande för skole verksamheten/
fr o m den l augusti 2013, skall utgöra en separat resultatenhet för enbart F-3-
skolverksamhet/ samt

att Borggårds skolas nuvarande förskoleverksamhet fr o m den l augusti 2013
skall utgöra en separat resultatenhet.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla 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 Borggårds skola/ då utan den där nu förekommande förskoleverksamheten/
fr o m den l augusti 2013, skall utgöra en separat resultatenhet för enbart F-3-
skolverksamhet/ samt

att Borggårds skolas nuvarande förskoleverksamhet fr o m den l augusti 2013
skall utgöra en separat resultatenhet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s b estyrkande
rf.

c f/
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Kommunstyrelsen § 59 2013-05-06

Staffanstorp Stanstorp 1:776, förvärv av (dnr Ks 2012.54)

Kommunstyrelsen upptar ärende om förvärv av Staffanstorp Stanstorp 1:776 (å
vilken fastighet vårdcentralen i Staffanstorp är belägen) från Region Skåne.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet aktuellt
fastighetsköp görs i syfte att möjliggöra verkställigheten av gällande
översiktsplan/ i följd varav kommunstyrelsen/ enligt i sitt reglemente lämnat
bemyndigande/ äger besluta om detta förvärv.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
att godkänna förvärv av Staffanstorp Stanstorp 1:776 enligt i ärendet
föreliggande förslag till överlåtelsehandling.

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 förvärv av Staffanstorp Stanstorp 1:776 enligt i ärendet
föreliggande förslag till överlåtelsehandling.

ÖrdfÖra n dens sign Justerandenssign Utd ragsbestyrkande
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KÖPEKONTRAKT KOMMERSIELLA
A Cronholm Kommereiella AB, Stortorget 11, 252 20 Helsingborg. Tel: 042-26 66 50, Fax: 042-12 34 89 (4)

Säljare:
Skåne Läns Landsting Org.nr: 232100-0255
Skånehuset
291 89 Kristianstad
med en 1/1-del

överlåter härmed - genom försäljning

Fastighet: Fastigheten Staffanstorp Stanstad 1:776, i fortsättningen kallad fastigheten,

Till

Köpare: Staffanstorps Kommun Org. Nr: 212000-1017
Rådhuset, Torget 1

245 00 Staffanstorp

Köpeskilling: Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 22 500 000

Tjugotvå millioner femhundra tusen kronor****** *****

och på följande villkor i övrigt:

§1 Köparen skall och har rätt att tillträda fastigheten den 1 juli 2013, eller det månadsskifte
Tillträdesdag: som inträffar närmast efter det att villkor enligt § 3 uppfyllts, sedan köpeskillingen erlagts

till fullo på det sätt som anges i § 2.

§2 Köpeskillingen skall av köparen erläggas på följande sätt:
Betalningsvillkor:

a. Betalar kontant på tillträdesdagen 22 500 000 kr

i samband härmed skall likvidavräkning upprättas. Avräkning skall även
ske avseende förskottsbetalda avgifter/drikr)

<

SUMMA KÖPESKILLING 22 500 000 kr
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§3 Villkor får detta avtals giltighet är att avtalet senast 2013 12 31 godkännas av Skåne Läns
Villkor Landstings Regionstyrelse och att detta beslut inom samma tid vinner laga kraft. Om

detta avta) inte godkännes e!!er vinner lags kraft i enlighet med vad nyss sagts, förfaller
avtalet och parternas prestationer skall återgå utan rätt till ersättning från någon av
parterna.

§4 Säljaren garanterar att fastigheten pä tillträdesdagen ej är intecknad till högre belopp än O
Inteckningar kr och ej heller besväras av servitut eller nyttjande rätter utöver vad som anges i detta

köpekontraktoch bilagda utdrag ur Lantmäteriverkets Faslig h etsregisterm.m.:

§5 Fram till tiilträdesdagen skall säljaren dels bära risken för att fastigheten genom
Försäkringar olyckshändelse (den s.k. faran för fastigheten) skadas under nämnda tid, dels ansvara för

?tf,..^5?n^def,.ocl? ?nnat som,höF'ti)l. fastisheten yäl vårdas dels hålla fastighetenm.m.:

fullyardesförsäkrad Även om köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid, övergår faran
ändå på köparen på tillträdesdagen,

§6 t<?s!n^?6-r oc_h.'n,t?kter t?rdel?s .rr!ellan Parterna med hänsyn till vad som belöper sig på
Fördelning av tiden före respektive efter tilltradesdagen. Fastighetsskatt, räntor, driftskostnade7och
kostnader och andra till fastigheten härrörbara utgifter m.m. skal! således betalas av säljaren fram till
intäkter: tjllträdesdagen och av köparen för tiden från och med tilfträdesdagen

Motsvarande tillfaller alla intäkter och atf avkastning säljaren får tiden fram till
tillträdesdagen och köparen förtiden härefter.

§7 Köparen skall ensam betala kostnader för lagfart, nya pantbrev, värdering och besiktning
Lagfarts- etc.

kostnader m.m.: Förmedlingsprovision till A Cronholm Kommersjella AB betalas av säljaren enligt separat
överenskommels^även i det fall föreliggande köp transporteras på annan köpare'eHer
kommunen utövar förköp.

§s ?JIt_k-ö_p-arTJLeLrätt?_li9e.n fullgör sina åtagand,en enfist detta köpekontrakt, såvida ej
Kontraktsbrott: köparens försummelse är oväsentlig äger säljaren rätt att häva köpet, Härvid skall

köparen erea^s^lja^^denn^^l^d^^i^s^^^a^i^j ^p^0^ ^ä^i^sr^u'^^^
villkor i föreliggande kontrakt.

Om säljarens skada överstiger eriagd handpenning, är köparen skyldig att omedelbart vid
anfordran erlägga mellanskillnaden titt säljaren.

l^°!.s^^n?T ?9Tr k°Paren rätt til) häyn'ng °ch skadestånd enligt ovan, l det fall säljaren
e] rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt.

Rätt tilf samma skadestånd tillkommer säljaren, därest köpet blir ogiltigt på den grund att
köparen försummat ansöka om erforderligt förvärvstillstånd.

Parterna ännförstådda med att full förmedlingsprovision skall erläggas vid parts hävning
av k.öpe! På9rund av kontraktsbrott. Vid köparens kontraktsbrott Ingår provisionen i det
skadestånd köparen blir skyldig att erlägga till säljaren.

§9 Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor, garanterar säljaren att fastigheten
Begränsningar, inte berör's_av_mynd'ghetsbeslut föreläggande frän sötare eller liknande, som pä något
Anslutnings- sätt begränsar köparens möjlighet att utnyttja fastigheten på samma' sätt som den
avgifter m.m.: £!nv?n<^Lav,sälJ,aren ' da9' salJaren garanterar även att fastighetsbildning skett i enlighet

med gällande plan, med samtliga kostnader betalda.

Vidare garanteras, att samtliga för fastigheten debiterade/behöngt beslutade kostnader
såsom ^ för gemensamhetsanlaggnmg, gatumarksersattning: gatukostnadsbidrag,
anslutnings- och abonnemangskostnader avseende VA, El och fjärrvärme är betalda.
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§10 Köparen har informerats om sin plikt att undersöka fastigheten. Härför har köparen före
Besiktning/skick köpet beretts tillfälle att med sakkunnig noggrant besiktiga fastigheten med därtill
Fastighets- hörande byggnader både in- och utvändigt Köparen är medveten om att byggnaderna
beskrivning: kan vara behäftade med fel och brister beroende av ålder, byggnadssätt, underhåll och

användning. Köparen godtager fastigheten med av besiktningsmannen påtalade fel och
brister vilka ombesörjs och bekostas av köparen ensam.
Mot ovanstående bakgrund förklarar sig köparen godtaga fastighetens skick och med
bindande verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i
fastigheten. Köparen är införstådd med att ovanstående villkor innebär en friskrivning från
säljarens ansvar som avses i Jordabalken 4 kap 19 § avseende s.k. "dolda fel".

Fastigheten utgöres av 5 622 kvm friköpt tomt, bebyggd med:
Vårdbyggnad.

Se bilagda utdrag ur Lantmäteriverkets Fastighets register.

Byggnadens uthymingsbara areor har ej varit föremål för kontrollmätning, varför differens
mellan uppgivna och verkliga areor kan förekomma. Reglering av köpeskilling med
anledning härav skall ej ske.

Säljaren garanterar:
att inga beställningar eller åtaganden gjorts gällande fastigheten som ej redovisats
köparen;
att energideklaration har upprättats och satts upp på synlig plats i anslutning till entré;
att godkänd OVK-besiktning utförts (ventilationsbesiktning enl.förordn. 1991:1273);
att fastigheten ej är registrerad för mervärdeskatt och således ej häftar i momsskuld;

Säljaren svarar för att fastighetens tomtmark är avstädad, samt att utrymmen vilka
disponeras av säljaren är utrymda och städade.

§11 Sedan köpeskillingen erlagts enligt betalningsvillkoren i § 2, överlämnar säljaren till
Köpebrev, m.m.: köparen kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga för lagfarts vinnande

erforderliga handlingar.

Vidare skall säljaren överlämna hyreskontrakt, serviceavtal etc i original, samt i den mån
de innehas av säljaren, tomtkarta, ritningar m,m. samt tillhandahålla nytt utdrag ur
Lantmäteriverkets Fastighets register. Vidare de övriga handlingar som är nödvändiga för
köparens förvaltning av fastigheten

avvaktan på att köparen erhållit lagfart, skall säljaren medverka till ansökan om
inteckning och upplåtelse av panträtt jämte pantförskrivning av pantbrev i de fall då detta
krävs för köparens upptagande av lån i samband med eller efter tillträdesdagen,

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev
överlämnats.

§13 Tillägg till eller ändringar av detta köpekontrakt skall göras skriftligen för att äga giltighet.
Tillägg,
Ändringar:
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Bilagor: Följande bilagor tillhör köpekontraktet:
Hyresavtal
Utdrag ur Lantmäteriverkets Fastighetsregister

Separat har köparen erhållit och tagit del av:
Tomtkarta

Fasad- & planhtninga
Energideklaration

Ovk Protokoll

Instruktion om Systematiskt brandskydssarbete
^

Underteckn.: Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare
tagit var sitt samt ett utgör A Cronholm Kommersiella ABs arkivexemplar

Malmö 2013 Staffanstorp 2013

Säljare Köpare

Skåne Läns Landsting Staffanstorps Kommun

Gm: gm:

gm: gm:

Ovanstående säljares namnteckningar bevittnas Ovanstående köpares namnteckningar bevittnas

'I
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FASTIGHETSINFO KOMMERSIELLA
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Fastighet
Beteckning: Staffanstorp Stanstorp 1-776
Fastigh.reg: Senaste ändring: 1995-01-13
Inskrivn.reg: Ändringar t.o.m. 2012-10-30 redovisas, senaste ändring: 1999-06-21
Församling: S:t Staffan (123013)

Socken: nevishög
Adress(er): Södergatan 2
Ursprung: Stanstorp 1:30
Areal: Land: 5622,0 m2 Vatten: 0,0 m2 Totalt: 5622,0 m 2

Koordinater: 1. X: 6171100 Y: 1336350 Registerkarta:-STAFFANST

Andel i StanstorpGA:11
SAMF/GA:
Åtgärder: Avstyckning, 1982-08-19, 12-NEV-555

Fastighetsreglering, 1992-02-27, 1230-272
Fastighefsreglering, 1995-01-13,1230-272

Rättigheter: Last: 1 Avtalssen/itut 12-IM3-83/2914 Pumpstation mm
Last; 1 Avtalsservitut 12-IM3-83/2910 Fjärrvärme

Planer: Beslutade
1. Stadsplan.: 12-NEV-519

Datum: 1977-10-12 Registerkarta: 5224722, 5224724, 5224702,5224704
2. Detaljplan.: 1230-P27

Datum: 1991-06-20 Registerkarta: 02247

Lagfart
1. Inskrivningsdag: 1983-02-16 Aktnr: 168

00232100-0255 Skåne Läns Landsting
c/o Finansenheten
Skånehuset
291 89 Kristianstad
Fång: Köp 1982-05-17
Köpeskilling: Ingen köpeskilling redovisad
Andel: 1/1
Anm: Namn och idnr kompl 99/5854

Inskrivningar
1. Inskrivningsdag: 1983-03-14 Aktnr: 2910

Förmånsordningsnr: 1
Avtals servitut fjärrvärme

2. Inskrivningsdag: 1983-03-14 Aktnr: 2914
Förmänsordningsnr: 2
Avtalsservitut pumpstation mm

Taxeringsenheter
1. Taxeringsenhet, typ:823 - Specialenhet, vårdbyggnad

Senaste taxering: 2007 Uppgiftsår:2011

Tidigare taxering
1. Taxeringsenhet, typ: 823 - Specialenhet, vårdbyggnad

Tidigare taxering: 2007 Uppgiftsår:2008

********** Lantmäteriet och Skatteverket 2012-11-23 **********

RS025

C9 ACronholm Kommersiella AB, Nordenskiöldsgatan 8, 211 19 Malmö, Tel: 040-250 790, Fax:040-611 2975
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 60 2013-05-06

Redovisning av delegationsbeslut

a) Delegationsbeslut om upplåning av 25 mkr på villkor enligt offert från
Kommuninvest. Dnr 2013.65

b) Delegationsbeslut om vilka handlingar inom ekonomiadministrationen
som bevaras och gallras. Dnr 2013.66

c) Fullmakt - Kommunassurans Syd Försäkrings AB

d) Fullmakt - Kommuninvest i Sverige AB

e) Fullmakt - Höje å vattenråd

f) Fullmakt - AB Malmöregionens Avlopp

g) Fullmakt - Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

h) Fullmakt - Business Port Staffanstorp AB

i) Fullmakt - Skånes Luftvårdsförbund

j) Fullmakt - Sysav

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens-sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^^^s^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 61 2013-05-06

Redovisning av meddelanden m m

a) Protokoll från sammanträde 2013-03-12 med Samordningsförbundet
Burlöv-Staffanstorp

b) Kommunstyrelsen i Svedala kommuns beslut om att avbryta arbetet
med fördjupad översiktsplan för Sturup/ samarbete med Staffanstorp/
Lund/ Malmö och Swediavia. Dnr 2010.12

c) Trafikverkets skrivelse om utställning av arbetsplan med
miljökonsekvensbeskrivning för väg 798, Sjöstorp-Genarp/ delen Esarp-
Genarp. Dnr 2013.93

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

O rdföra n denssign Justerandéns sign Utdragsbestyrkande
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