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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga del tagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2014-06-16 
Klockan 08.30-08.55 
Sammanträdesrum Uppåkra 
§ 100 - § 101 

Christian Sonesson (M) ordf 
Torbjörn Lövendahl (S) Laila Olsen (S) 
Liliana Lindström (M) Eric Tabich (M) 
Pierre Sjöström (S) Carina Dilton (S) 
Nino Vidovic (M) Berit Lagergren (M) 
Bertil Persson (M) Yvonne Nilsson (C) 
Ingrid Oxenby (M) tjänstgörande ersättare 
Margareta Pauli (M) tjänstgörande ersättare 

Maths Johansson (SPI) insynsplats 
Verner Unger (S) Pia Jönsson(S) 
Rolf Lind ( --) Solveig Ohlsson (S) 
Ralph Friberg (SP) 
Ingalill Hellberg Henrik Lethin 
Pantus Borgstrand Eva Palmqvist 

Pierre Sjöström (S) 
Rådhuset, måndagen den 16 juni 2014 klockan 09.00 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen 
2014-06-16 

Samman trädestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokolle t förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

CJ 

Klockan 08.30-08.55 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§ 100- § 101 

2014-06-17 
2014-07-09 
Rådhuset 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2014-06-16 

§100 Ny skola i Hjärup- antagande av anbud ..................................................... ... .4 
§101 Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 1:6, Annerovägen/Skånevägen .6 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§100 Ny skola i Hjärup- antagande av anbud 
2014-KS-92 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta anbud från Goldcup 9876 AB under namnändring till Hemsö 
Hjärup Fastigheter AB org 556973-2752 avseende hyreskontrakt för ny 
skola i Hjärup på tomten" del av Stora Uppåkra 12:2". 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2014 § 45 att ge 
kommundirektören i uppdrag att enligt tillämliga bestämmelser i lagen 
om offentlig upphandling inhämta anbud för hyreskontrakt för en ny 
skola i Hjärup. Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014 § 75 att 
vid antagande av anbud i ärendet godkänna att kommunstyrelsen tecknar 
hyresavtal i enlighet med redovisade underlag. 

Anbud har inkommit och utvärdering har skett i enlighet med 
bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. Utvärderingen 
redovisas i "utvärderingsprotokoll och tilldelningsbeslut-Upphandling 
avseende förhyrning av skola och idrottshall i Staffanstorps kommun". 
Utvärderingen visar att kontrakt kan tilldelas Goldcup 9876 AB under 
namnändring till Hemsö Hjärup Fastigheter AB org nr 556973-2752. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att anta anbud från Goldcup 9876 AB under namnändring till 
Hemsö Hjärup FastigheterABorg 556973-2752 avseende hyreskontrakt 
för ny skola i Hjärup på tomten" del av Stora Uppåkra 12:2" . 

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut samt 
avger särskilt yttrande, bilaga l. 

Särskilda uttalanden 

Ledamöterna för Centerpartiet meddelar att de avstår från att delta i 
beslutet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Ut d r ags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 5(7) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Forts.§ 100 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-06-12 
Utvärderingsprotokoll och tilldelningsbeslut - Upphandling avseende 
förhyrning av skola och idrottshall i Staffanstorps kommun 
Kommunstyrelsens beslut § 45, 2014 
Kommunfu llmäktiges beslut§ 75, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~~ 



Särskilt yttrande gällande Ny 
skola i Hjärup 

Vi socialdemokrater är positiva till att Staffanstorps 
kommun etablerar en ny skola, idrottshall inkl fritidsgård i Hjärup: 

Vi yrkade därför att Kommunstyrelsen skulle besluta följande: 

l. En F-6-skola med kapacitet på 420 elever och med möjlighet till 
utbyggnad till att omfatta även 7-9 ska byggas i Hjärup 

2. På skolans område ska en stor idrotthall byggas 

Vi delar således maj o ritens uppfattning gällande skolan och 
idrottshallen däremot ansåg vi att tredje att satsen skulle lyda enligt 
följande: 

3. att man uppdrar till kommundirektören tillsammans med 
Slaffanstorps kommunfastighet AB att genomföra planering av en ny 
skola i Hjärup. 

Vi menar att Staffanstorps kommun har bildat ett bolag som ska bygga, 
förvalta och underhålla kommunens lokaler och därför ter det sig märkligt 
att man nu går ut externt för att få byggt en ny skola. Vi anser att man ska 
utnyttja befintlig kompetens och kapacitet. 

Notera också att Staffanstorps kommunfastighet AB har precis slutfört en 
upphandling av byggtjänster för bolagets räkning. 

För att inte försena projektet väljer vi att delta i beslutet och yrkar 
bifall till förslaget men vill ändå poängtera att vår uppfattning inte är 
ändrad nämligen att det hade varit bättre om vårt kommunala bolag 
hade fått förtroendet att bygga den nya skolan. 

Slaffanstorp 2014-06-16 
För Socialdemokraterna 

~:~t:: 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§1 01 . Markanvisningsavtal för del av stanstorp 1 :6, 

An nerovägen/Skånevägen 
2014-KS-286 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rubricerat markanvisningsavtal för del av Stanstorp l :6 
Annerovägen/Skånevägen. 
att uppdra till ordföranden att godkänna ändringar i rubricerat 
markanvisningsavtal. 

Ärendebeskrivning 

Stanstorp l :6, delen Annerovägen/Skånevägen har tidigare utgjorts av 
koloniområde och är nu förem ål för exploatering. Markanvisningsavtalet 
reglerar villkor för områdets planläggning samt villkor för kommande 
marköverlåtelse. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Soness011 (M) yrka r att kommunstyrelsen ska 
besluta a tt godkänna rubricerat markanvisningsavtal för del av Stanstorp 
1:6 Annerovägen/Skånevägen samt att uppdra till ordföranden att 
godkänna ändringar i rubricera t markanvisningsavtaL 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt paragraf 2 första stycket får följande lydelse: 
"Parterna ska gemensamt verka för att detaljplanen ska upprättas i 
enlighet med vad som sägs i detta av tal och därmed möjliggöra 
uppförandet av hyresbostäder och vårdboende" samt att under paragraf 3 
tredje stycket inleds med: "Markanvisningen innefa ttar en rätt för 
exploatören a tt ensamt förhandla med Kommunen under den tid 
markanvisningsavtalet gäller om exploatering av det anvisade området 
för uppförande av hyresbostäder och vård boende" . 

Beslutsgång 

O rdföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandens yrkanden. 

Omröstning begärs. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Kommunstyrelsen godkänner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Med 9 ja-röster för ordförandens yrkande och 4 nej-röster för Pierre 
Sjöströms (S) yrkande, beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
ordförandens yrkande. 

o d. . l d r mane e amoter d Janstgoran e ersattare J a N . A eJ 
Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Ta b ich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) Ingrid Oxenby (M) x 
Helene Öhman (FP) Margareta Pauli (M) x 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokl·aterna reserverar sig 
muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-06-12 
Markanvisningsavtal 

Justerandes signatur 

4 
Utdragsbestyrkande 
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