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Justering: Rådhuset onsdagen den 24 september 2014 klockan 10.00 

Underskrifter: '~(CL~ 
Sekret~ra!e Vesna ~itovski 
/: ' l l f . /d l 

\._ (A 0 fl ~ et: 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Bes l u tsorgan: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2014-09-22 

Sammanträdestid: Klockan 18.00 - 18.25 
Plats: Rådhuset 

Paragrafer: § 102- § 117 

Anslag sätts upp: 2014-09-25 

Anslag tas ner: 2014-10-17 
Protokollet förvaras Rådhuset 

Underskrifter: O C?Aivi eJ/la /;v/(OVU 
Daniella lvkovic l Bianca Magren 

:)rdförandens signatur Jif.Jandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 3(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

Innehållsförteckning 

§102 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01-01 - 2014-05-31 ..... .4 

§103 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun 2014-01-01 - 2014-05-31 
.. .. .......................................................................................................................... .. . 5 

§104 Ekonomisk uppföljning för produktionen 2014-01-01-2014-05-31 ...... .. .... 6 

§105 Förslag till arkivreglemente för Staffanstorps kommun .. .............. .. .......... .. ... 7 
§106 Förslag till gemensam gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa 

betydelse i Staffanstorps kommun .. .. ................. .. .. .. ......... ............ .................. ... 9 

§107 Ansökan om ekonomiskt stöd till storkprojektet .............. .. ........ .. ........... .. ... 11 
§108 Yttrande över järnvägsutredningen Simrishamnsbanan, delen Malmö-

Tomelilla ....... ... .. ..... ... ....... .. .. ....... .. .. ..... .. ........ ............ ........ ......... .... .. ............. ... ... 12 
§109 Exploateringsavtal Hjärup 8:15 och 8:16, Åkerslundshusen ........................ 14 
§110 Förvärv av fastigheten Staffanstorp Brågarp 24:2 ....... .. .......... .. .. .............. ..... 15 

§111 Besvarande av medborgarförslag om fotbollsmål i Hagalidparken ..... .. .. .. 16 
§112 Besvarande av medborgarförslag om centralt p lacerad lokal .............. ....... 17 
§113 Medborgarförslag om att gamla stallet på Sockerbruksgården byggs om 

till föreningslokal ....... .................... ........ .... ........................ .. ... .... .... .. ......... ....... .. 19 
§114 Besvarande av motion om central rättning av nationella prov .. ................. 21 
§115 Besvarande av motion om hyresrätter på fd koloniom rådet vid 

Anneravägen l Skånevägen ... ..... ... ....... .. .. .. ........ ..... ..... ............ .. ... .... .... ...... .. .. . 23 
§116 Redovisning av delegationsbeslut. .. .. .. .................... .. ................ .. ........ .. ...... .. ... 25 

§117 Redovisning av meddelanden ........................................ .. ........... .......... ........... 26 

8 rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 4(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§1 02 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01 -01 -

2014-05-31 
2014-KS-275 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01 -
2014-05-31 avseende kommunstyrelsens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01- 2014-05-
31 för kommunstyrelsen. Uppföljningen uppvisar att verksamheterna 
enligt prognosen visar ett budgetutfall i balans. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 
2014-01-01- 2014-05-31 avseende kommunstyrelsens verksamheter. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 122, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 
Månadsuppföljning för kommunstyrelsen 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyre Isen 5(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§103 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun 2014-01 -

01 - 2014-05-31 
2014-KS-27 4 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2014-01-
01-2014-05-31 för staHanstorps kommun samt att för kännedom anmäla 
ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för staHanstorps kommun för 
perioden 2014-01-01- 2014-05-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 
2014-01-01-2014-05-31 för staHanstorps kommun samt att för kännedom 
anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 123, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-06-19 
Månadsuppföljning för staHanstorps kommun 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 6(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DAT UM: 201 4-09-22 

§1 04 Ekonomisk uppföljning för produktionen 201 4-01 -01 -

2014-05-31 
2014-KS-276 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2014-01-
01- 2014-05-31 för produktionen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för produktionen för perioden 
2014-01-01 -2014-05-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet 
kommunstyrelsen ska besluta att godkänna redovisad ekonomisk 
uppföljning för tidsperioden 2014-01-01 - 2014-05-31 för produktionen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 124, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-27 
Månadsuppföljning för produktionen 

) rdförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

~ 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 7(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§1 05 Förslag till arkivreglemente för statfanstorps kommun 
2014-KS-124 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till arkivreglemente för Staffanstorps kommun, 2014-08-
25. Samtidigt som detta arkivreglemente antas, upphör stycket om arkiv i 
Koncernpolicyn, kapitel 7.1 att gälla. 

Ärendebeskrivning 

Enligt arkivlagen är det kommunfullmäktige som får meddela föreskrifter 
om arkivvården i kommunen. I dagsläget regleras arkivvården i 
Staffanstorps kommun av arkivlagen (SFS 1990:782) och 
arkivförordningen (SFS 1991:446) samt det avsnitt i koncernpolicyn som 
berör arkiv. 

Det viktigaste instrumentet för kommunens arkivvård är 
arkivreglementet, som utfärdas med stöd av 16 §i arkivlagen. Genom 
föreslagna arkivreglemente blir kommunens arkivverksamhet tydligare 
vad gäller arkivmyndighetens och övriga myndigheters ansvar och 
skyldigheter för sina arkiv. 
Vi går mot en allt mer digital värld och i den ställs det extra höga krav på 
myndigheternas informationsförvaltning. Tydligare riktlinjer kring bland 
annat dokumenthantering gör att kommunen får en effektivare 
informationshantering, både internt och gentemot sina medborgare. 

I förslaget till arkivreglemente finns även riktlinjer kring 
arkivbeständighet och arkivförvaring, för att på så vis se till att 
kommunens informationshantering sker på ett säkert sätt, och att vi 
därmed säkerställer informationsförsörjningen för kommande 
generationer. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
arkivreglemente för Staffanstorps kommun, 2014-08-25. Samtidigt som 
detta arkivreglemente antas, upphör stycket om arkiv i Koncernpolicyn, 
kapitel 7.1 att gälla. 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tti 
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)rdförandens signatur 
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Kommunstyrelsen 8(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

Forts.§ 105 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 126, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25 
Förslag till arkivreglemente för Staffanstorps kommun, 2014-08-25 
Koncernpolicyn, kapitel 7.1 sida l och 5 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 9(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§1 06 Förslag till gemensam gallringsplan för handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse för statfanstorps kommun 
2014-KS-346 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till Gemensam gallringsplan för handlingar av tillfällig 
eller ringa betydelse, 2014-08-18 avför Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

I kommunens alla verksamheter förekommer handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse. Det är information av kortvarig relevans och rutinmässig 
karaktär som kan gallras (förstöras) under förutsättning att gallringen in te 
medför att allmänhetens rätt till insyn åsidosätts och att handlingarna 
bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. Det kan 
också vara handlingar som inte längre har betydelse efter det att 
informationen förts över till ett nytt filformat eller skrivits ut på papper. 

Varje nämnd och bolag fattar i regel beslut om vilka handlingar som 
bevaras respektive gallras i verksamhetens dokumenthanteringsplan. 
I de fall det handlar om information som förekommer i kommunens 
samtliga verksamheter är det lämpligt att kommunstyrelsen i egenskap av 
arkivmyndighet fattar ett kommunövergripande beslut för att på så vis 
uppnå en enhetlighet inom kommunen. Kommunstyrelsen har som 
arkivmyndighet rätt att fatta övergripande beslut om bevarande och/eller 
gallring av handlingar i myndigheternas arkiv, enligt Koncernpolicyn. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att anta förslag till Gemensam gallringsplan för handlingar av 
tillfällig eller ringa betydelse, 2014-08-18 för Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslu t 127, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-18 

) rdförandens signatur Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 
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:)rdförandens signatur 

Kommunstyrelsen 1 0(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

Forts.§ 106 

Gemensam gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, 
2014-08-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

a 
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Kommunstyrelsen 11 (28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§1 07 Ansökan om ekonomiskt stöd till storkprojektet 
2014-KS-309 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avstå från att lämna bidrag till storkprojektet i Skåne. 

Ärendebeskrivning 

storkprojektet i Skåne har till Staffanstorps kornmun lämnat in en 
ansökan om ekonomiskt stöd till dess verksamhet för år 2015 med 30 000 
kr. Projektet är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Skåne, som 
även är huvudman, och Skånes Ornitologiska Förening som syftar till att 
återetablera en frilevande population storkar i Skåne. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att avstå från att lämna bidrag till storkprojektet i Skåne. 

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att bifalla 
storkprojektet i Skånes ansökan om ekonomiskt stöd. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Reservationer 

Yvonne Nilsson (C) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 128, 2014 
Ansökan från storkprojektet 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 
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Kommunstyrelsen 12(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§1 08 Yttrande över järnvägsutredningen Simrishamnsbanan, 

delen Malmö-Tomelilla 
2013-KS-51 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2014-09-22 till 
Trafikverket 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har översänt "Järnvägsplan inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning" för Simrishamnsbanan, delen Malmö -
Tornelilla till Staffanstorps kommun för yttrande. 

Järnvägsplanen utgör en del av planläggningsprocessen för 
Simrishamnsbanan. Utredningen syftar till att beskriva, analysera och 
utvärdera alternativa lokaliseringar av järnvägen och utgör tillsammans 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning underlag för val av 
lokaliseringsalternativ för Simrishamnsbanan delen Malmö- Tomelilla. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2014-09-22 yttrat sig 
över utredningen. 

Yrkanden 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avge 
yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2014-09-22 till 
Trafikverket 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avge 
yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 till 
Trafikverket 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Liliana Lindströms (M) 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Ut d ra g sbestyrka n de 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

:)rdförandens signatur 

( 5 

Kommunstyrelsen 13(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 

Forts. § 108 

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

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster, 4 nej-röster 
samt 1 avstår beslutat i enlighet med Liliana Lindström (M). 

o d" . l d r mane e amoter T .. d . Janstgoran e ersa are J a N. A t" eJ vs ar 
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 Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) x 
Totalt 8 4 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 
skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 130, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-22 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 
Järnvägsplan inklusive miljökonsekvensutredning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 

l 



Reservation Järnvägsutredningen 
Simrishamnsbanan, delen Malmö
Tomelilla 

Bygg inte bara i stationsnära läge utan lägg också stationen där medborgarna bor! 

Vi, socialdemokrater ansluter oss till kommunledningens ursprungliga yttrande daterat 
2014-08-26 (bilaga A) som förordar "alternativ Nord genom Staffanstorp då det gynnar 
utvecklingen av tätorten Staffanstorp och tar tillvara redan byggda strukturer. Alternativ 
Nord stärker inte bara utvecklingen av projektet Sockerstan utan även övriga utbyggnads
Iförtätningsprojekt i centrum. 
Boende inom gång- och cykelavstånd på 1 ,5 km för alternativ Syd är 2300 personer 
och för alternativ Nord 8900 personer. l dessa siffor är dock inte utvecklingen av 
projektet Sockerstan eller förtätningarna inom centrum medräknade. 
Av järnvägsplanen framgår att alternativ Nord ger kortare restid för boende i 
Staffanstorp medan Alternativ Syd medför snabbare genomgående resor. 
Staffanstorp är dock den största orten på sträckan om man frånser från Malmö och 
en stor del av befolkningen arbetspendlar till Malmö och Lund och utgör därmed en stor 
andel av resandeunderlaget. Detta talar för alternativ Nord. 

Alternativ Syd med externt läge Staffanstorp, förordas inte! 
Om detta alternativ ska gynna utvecklingen av Staffanstorp förutsätter det flytt av väg 11 ". 

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande. 

Staffanstorp den 22 september 2014 

För Socialdemokraterna 

~~~M 
Pierre jöström (S) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

---------------$~~ ~ 
KOMMUNLEDNING 

T JÄNSTESKRIVELSE 

1(6) 

ARENDENR: 201 3-KS-51 

DATUM: 2014-08-26 

VAR REFERENS: 

Inga-Lill Hellberg 
046-25 11 00 

l ngalill . Hellberg@statfanstorp. se 

Järnvägsutredningen Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla 

Förslag till beslut 

Ko mmunstyrelsens arbe ts utskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar 

Att avge yttrande i enlighe t med föreliggande tjän steskrivelse. 

Ärendebeskrivning 

T rafikve rket har översänt " jä rnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning" 
för Simrishamnsbanan, delen Maln1ö - Tomelilla. 

järnvägsplanen utgör en del av planläggningsprocessen för Simrishamnsbana n. 
Utredningen syfta r till att beskri va, ana lysera och utvärdera a lte rna tiva 

loka liseringar av jä rnvägen och utgör tillsammans med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivn ing unde rlag för va l av loka liseringsalte rnativ fö r 

Sim rishamnsbanan d elen Ma lmö - Tomeli Il a. 

Sim rishamnsbanan sträcker s ig mellan Ma lmö och Simrishamn via Staffans torp, 
Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomeli Ila. Sed an i slutet a v 1990-tale t ha r di skussioner 
pågått kring att skapa en snabbare fö rbinde lse mellan östra och västra delen av 

Skåne genom å terupprättad trafik på banan. De berö rda kommunerna iir 
tillsammans med Region Skåne medfinansiärer till jä rnvägsplanen . l Natio ne ll 
p lan för transpo rtsystemet 20'10 - 2021 a nslogs mede l fö r en fortsa tt u tredning av 

Simrishamn sbanan men inga medel avsa ttes för utbyggnad . l nationell p lan för 

20'14 - 2025 finns inte he lle r medel anslagna för byggn ation. 

En å te ru pprättad trafik på Simrishanm sb<man har sin utgångspunkt som lösning i 

fle ra frågor. 

Dagens busstrafik fungera r bra men det gå r inte a tt korta restiderna m er, 

vilket gör att tillgäng ligheten till regioncentrum är låg. 

Trängselsituationer i tä torte rna till följd av utökad och fö rtli tad buss tra fi k 

förvän tas uppstå. 
O rterna utmed s tråket har en potentia l för en befolkningsökn ing som kan 

förstä rkas med god kollektivtrafik. 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

KOMMUNLEDNING 2(6) 

T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2013-KS-51 

DATUM: {yyyy-mm-dd} 

Överflyttning av viss trafik från väg till järnväg påverkar positivt 

möjligheten a tt reducera bl a koldioxidutsläpp. 

järnvägsutredningen är en be<1 rbc tning av förstudiernas korridorer för järnvägens 
sträckning och där dessa konsekvensbeskrivits vad gäller funktion, 

samhällsutveckling, miljö och ekonomi. 

Beslut och finansiering 

Det ä r viktigt att järnvägsplane ns s<1mråd shandling leder till beslut om val av 
alternativ för s träckningen så att inte d en ko mmunala planeringen behöver t<l 

hänsyn till två alternativ/ riksintressen . Tidpunkten d å beslut kornmer att fattas 

måste tydliggöras i järnvägspl<~nen. 

Dock är de t nödvändigt <1tt utgå från den verklighet som råder - byggnationen av 

Si rnrishmnnsbanan är inte finansie rad . Det innebär att Slaffansto rps kommun 
mås te arbeta med att hitta andra lösningar fö r en god ko llektivtrafik för 
medborga rna. Detta kan i s in fö rlängning påverka framtida inställning til l 

Simrishamnsbanan. 

YTTRANDE 

Slaffanstorps kornmun vill i sitt yttrande särskilt lyfta fram fö lj ande synpunkter 

1) Alternativ Nord förordas 

Kommunen fö rordar alte rnativ No rd genom Slaffanstorp d å det gynnar 
utvecklingen av täto rten Slaffanstorp och tar tillvara redan byggda strukturer. 

Alte rnativ Nord stärker inte bar<~ utvecklingen av Sockerstan utan iiven övriga 
utbyggnads-/förtätningsprojekt i centrum. 

I3oende inom gång- och cykelavs tå nd på 1,5 km för alternativ Syd är 2300 personer 

och för a ltern<~tiv Nord 8900 personer. l dessa siffor är dock inte utveck lingen av 
Sockerstan e ller förtä tningarna inom centrum n1cdräknade. 

Av jä rnvägsplanen framgår att alternativ Nord ger kortilre restid för boende i 

Slaffans to rp medan Alternativ Syd medför snabbare genomgående resor. 
St<1ffans torp är dock den största orten på s träckan om n1a n frånser från Malmö och 
en s to r del av befolkningen arbe tspendlar till Millmö och Lund och utgör därmed 

en s tor andel av resandeu nde rlage t. 
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Staffanstorps kommun vill dock innan järnvägsplanen s lutg iltigt fasts tälla ha 
möjlighet att ytterligare diskutera alternativa s träckningar inom tätorten. rörs lag 
till sådan sträckning har i tidiga re diskussioner avvisats från Trafikverkets sida 

men kommunen förordar fortsa tt dialog. O m Trafikverke t avv isa r k01nmunens 

krav p å fortsatt dialog krävs en fö rdjupad utredning kring buller, vibrationer och 
barriäreffekter för både de fas tigheter som direkt påve rkas och för tätorten som 
helhe t. Det finns en diskripcms mellan Trafikverkets red ovisning i järnvägspla nen 

och kommunens syn på kostnadsfö rdelningen för åtgärder som måste vidtas som 

mås te djupare analyseras innan järnvägsp lanen fastställs. 

2) Externt läge Staffanstorp, Alternativ Syd, förordas inte 

Kommunen förordar inte dett<1 alterna tiv. Om detta alte rnativ s k<1 gynna 
utvecklingen av Staffanstorp förutsätter de t flytt av väg 11. 

Kommunens översiktplan bygger på e tt centralt statio ns läge och nya 
utbyggnadsområden ä r föres lagna inom en 2 km radie från s tationen. Det 

fö reslagna externa s tationsläget ligger mindre än 2 km från ett centra lt s tationsläge 
och finns därför med i komnumens översiktsplan som e tt utbyggnadsområde. 

Översiktsplanen föreslå r a tt väg 11 på sikt flyttas utanfö r föreslagen byggna tion. 

3) Förslaget till Järnvägsplan måste tydligare ta hänsyn till kommunens 
planering. 

Som exempel kan nämnas kmnmunens planering för Sockerst<1n, som inte h<1r 

redovisats i järnvägspla nen. Istä llet har en annan plane ringsbild presentera ts i 
järnvägsplanen. Dels bli r budskapet otydligt gentemot medborgarna och dels bör 
inte Trafikverket ta fram egn<~ bilder där komrnunen redan hClr framtagna plane r. 

Ett annat exempel ä r utbyggnadsområd et Vikhem som ä r planerat med hänsyn 
tagen till alternativ nord geno m risk<1vstånd och reservat för bulleråtgärder, vi lket 
inte framgår av järnvägsplane n. (sirl 162) "Pinnernrlutbyggllnrl nv /Jos tiirler vid 
VikheiiJsområdet, cirkn 500- 700 /Jostiirler, ko111111er troligen nit illlldJiirn nit ytterligare 
IJOstiirler utsiills för buller över riktviirrle11n. Det iir dock svårt nll berlö11w rlrltn rlli vnrken 
o111rr'lrlets simk/ur eller /JyggnnrlslliijrlcrfiiiiiS tillgiillglign." 

Kommunen ifrågasä tte r också järnvägsplcmens skrivning att utveckl ingen i 

S t<1ffans torp inte påve rkas nämnvärt av utbyggnaden av Simrishamnsbanan. 

jäm fö relse kan t ex göras mellan utvecklingen i Höör sonl hm tåglr<~f i k till M<1 lmö 
med utvecklingen i Hö rby. R<~pporten bör komple tteras med hu r de antagna 
s iffrorna för befolkningsutveck lingen är framtagna. Region Skåne har t<~gi t fram 
en rapport angående hur en god koppling till kollektivtrafik påverkar möj ligheten 
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till en livskraftig ortsutveckling, " Livskraftiga orte r". Rapporten visar hur 

attrilktivo bostadsmiljöe r och nn ringsliv kan påverkas bl a i Staff<mstorp. 

4) Mötesspår måste byggas mellan Staffanstorp-Malmö 

Idag går 6-7 bussar per tinune i högtra fik me llan Staffantorp och Ma lm(). Att gå 

från denna turtäthet till 2 tåg i timmen kommer att upplevas som en försämring 

och visar även på att resancleunclc rlaget fö r d enna resanderelation ä r stort. För att 
möjliggöra större turtäthet mellan förslagsvis Dalby och Malmö mås te mötesspår 

planeras på s träckan me llan Sla ffans to rp och Malmö. Möjlighet för tågen a tt 
väncia i Dal by e ller Slaffanstorp bör också tas med i de t fortsa tt <~ <1rbetet. l 

nuvarande planering är det endast s ta tionerna som utgör mötespl<~tser. 

Ett mötesspår skulle även tnöjliggöril god strafik till Kronoslätt förct<~gsp<~rk. Det 
är kommunens önskemål att planeringen och projekte ringen av 
Simrishamnsbanan dimensio nerns för godstrafik på sträck<1n Ma lmö - Kronoslätts 
fö rctagspark. Kommunen önsk<1r dock inte godstrafik genom tätorten. 

5) Kollektivtrafiken måste ses som en helhet 

för att he la resan ska fungera är det viktigt att vidareutveckla den finmaskiga 
infrastrukturen och linjenä tet i både Lund och Malmö samt a tt det utvecklas e n 
resandenod i Staffans torp. 

l järnvägsplanen framförs att Sim rish;mmsbanan kommer att medföra att befintlig 

paralle ll busstrafik ersätts av t<lg trafik (s id 83). Hållplatserna Sunnanå, 

Kyrheddinge väg 11 och Särslöv blir då utan kollektivtrafik. Dessa tre hållplatser 

ko llektivtrafikförsörjer dc tre gamla s tationsorterna Nordanå, Djurslöv-Särslöv 
och Kyrkheddinge. De t är inte rimligt att landsbygden kornmer att lämnas utan 
till gång till kollektivtrafik, varför kommunen vill att skrivningen ändras . 

6) Avlastning av vägtrafiksystemet behöver ytterligare belysas 

Enlig t jä rnvägsp lanen kornmer utbyggnad av Simrishamnsban<~n <1tl innebära att 

väg 11 avlastas med 300- 400 fordon/dygn närmast Malmö. Denn<~ si ffra verkar låg 

med tanke på att persontrnfikcn på väg i Skåne sydväst bedöms öka med 50 

procent från 2010 fram till 2030. Det hade även varit relev<~nt med en uppgift om 

hur många bussor gotusystemel i Malmö kommer att avlastas med vid e n 
utbyggnad av järnvägen och vilka positiva effekter de t kan ha för stadsbilelen och 

miljön i M<1lmö. 
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7) Rekreationsmöjligheter 

Kommunen ser positivt på att utreda möjligheten att anlägga parallella gång- och 
cykelvägar längs järnväge n för att ersä tta den funktion som rekrea tionsstråk som 
befintlig banvall har på fl era s träckor. Gilng- och cykelvägarna kan med förde l 
samo rdnas med servicevägar och ersä ttningsvägar. 

Det är viktigt a tt den föreslag na landpassagen under järnvägen utmed l-löje å 
finns med i den fortsatta plane ringen . Passagen över Kolböra mosse bör i första 
hand utföras med en landbro med fullgod fri höjd för möjliggöra fortsatt rörelse 
inorn o mrådet. 

Påpekanden om järnvägsplanens sakinnehåll: 
Sid 29 De viisentliga rörelsestråken iir Malmöviigen, jiirnviigsgatan, Klligeru/Jsviigen. 
Storgalan och Kyrkvägen, som for trafik genon1 cenlmm. Detta kompietlems av gång- och 
cykelstråket liings Södrn Lundaviigen som iiven för/Jinder målpu11ktC11 giistgiveriel vid 
Malmöviigen med centmm . 
Vad är syfte t med denna tex t? Skrivningen stämmer inte, ett anta l vägar saknas 
och Södra Lundaviigen har inget gilng- och cykelstråk. Varför lyfts just 
gästgive rie t fram som en viktig målpunkt? 

Sid 37 Tabell 4:7:1 och sid 84 Tabe ll9:1 :1. Det finns ingen relevans a tt redovisa 
kopplingen Lund-Staffanstorp då denna reserelation inte främst komn1er att 
genomföras med tåg via Dalby. Sta ffanstorp-Lund kommer även fortsä ttningsvis 
a tt trafikeras av buss linje 166 och i en fratntid spårväg Staffa nstorp - Lund. 

Sid 64, det är en undergilng för mycket vid Vikhem IV för gång och cykeltrafiken. 

Sid 66 Mellan Slaffanstorp och Da/lJy korsar jiimviigen fem enskilda viigar och e11 statlig 
seku11diir liinsviig. Två planskilda korsningarfåresllis vid viig 798 Bjiillerupsviigen samt 
Södra Val/byviigen som iir en enskild viig med anslutning mot viig ·1 1. 

Södra Vallbyvägen gå r söder o m väg 11. Är det Norra Vallbyvägen som avses? 
Det framgår inte om övriga fyra e nskilda vägar föreslils s tängas e ller fö reslås som 
plankorsningar. 

Konsekvenserna av stängning av vägar och eventuell flytt av vägar måste studeras 
vidare. 

Sid 200, nedsänkt läge genom Slaffanstorp på verkar inte bara mi ljö utan ska äve n 
vägas in under säkerhet och samhäll s-/tätortsutveckling, se tabell nedan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§109 Exploateringsavtal Hjärup 8:15 och 8:16, Åkerslundshusen 
2014-KS-272 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreliggande Exploateringsavtal beträffande 
Åkerslundshusen, omfattande fastigheterna Hjärup 8:15 och 8:16 m.fl. 

Ärendebeskrivning 

Exploateringsavtalet reglerar bestämmelser om genomförande av 
detaljplanen för Åkerlundshusen 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna föreliggande Exploateringsavtal beträffande 
Åkerslundshusen, omfattande fastigheterna Hjärup 8:15 och 8:16 m.fl. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 131, 2014 
Tjänsteskrivelse 
Exploateringsavtal 

:)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

m 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§11 O Förvärv av fastigheten statfanstorp Brågarp 24:2 
2014-KS-362 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förvärva fastigheten Staffanstorp Brågarp 24:2. 

Ärendebeskrivning 

I samband med utbyggnaden av Sockerstan planeras nya kopplingar 
mellan detta område och Staffanstorps centrum. Den aktuella fastigheten 
är belägen i ett av de utpekade stråken som anges i planprogrammet 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att förvärva fastigheten Staffanstorp Brågarp 24:2. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-27 
Köpeavtal 
Värdeutlåtande 

) rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§111 Besvarande av medborgarförslag om fotbollsmål i 

Hagalidparken 
2014-KS-151 

Kommunstyrelsen beslutar 

att medborgarförslaget anses bifallet med hänvisning till det som 
redovisats i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om fotbollsmål i Hagalidparken har inlämnats till 
Staffanstorps kommun den28mars 2014. Förslagsställaren vill att 
fotbollsmål placeras i Hagalidparken samt att underhållet av 
parken/gräsmattan förbättras. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2014 § 
88, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

Fotbollsmål av en mindre sort, s.k. fem-mannamål, är beställda till 
Hagalidparken och kommer att monteras där under september månad. I 
samband med detta kommer även park- och gräsytor att ses över. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar, med instämmande från Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta att medborgarförslage t 
anses bifallet med hänvisning till det som redovisats i ärendet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 132, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-27 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 88, 2014 

:::>rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(5 m 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§112 Besvarande av medborgarförslag om centralt placerad 

lokal 
2013-KS-321 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det som 
redovisats i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om centralt placerad lokal har inlämnats till 
Staffanstorps kommun den 4 december 2013. Förslagsställaren vill att en 
samlingslokal som kan användas för olika behov såsom 
teaterföreställningar m.m. tillskapas. Lokalen föreslås ligga centralt i 
Staffanstorp. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014 
§ 26, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har under rubriken" Centrumutveckling 
i Staffanstorps kommun" gett ett utvecklingsuppdrag som även 
innehåller en samlingslokal, då med plats för bl. a. teaterföreställningar 
och som är belägen i centrala Staffanstorp. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det som 
redovisats i ärendet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 133, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 

Jrdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur 

Kommunstyre Isen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 112 
Medborgarförslag 
Arbetsutskottets beslut§ 38, 2014 

Justerandes signatur 

~ 

18(28) 

DATUM: 2014-09-22 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 19(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§113 Medborgarförslag om att gamla stallet på 

Sockerbruksgården byggs om till föreningslokal 
2014-KS-53 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det som 
redovisats i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om att gamla stallet på Sockerbruksgården byggs 
om till föreningslokal har inlämnats till Staffanstorps kommun den 3 
februari 2014. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 
februari 2014 § 37 att överlämna medborgarförslaget till 
kornmunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har under rubriken" Centrumutveckling 
i Staffanstorps kommun" gett ett utvecklingsuppdrag som även 
innehåller en samlingslokal och möjligheter till lokaler för 
föreningsaktiviteter. Ombyggnad av befintliga lokaler ska ske under 2015 
för att möjliggöra detta. Vad avser Sockerbruksområdet "Sockerstaden" 
kommer ställningstaganden i detalj avseende de olika byggnadernas 
användning att ske i samband med att exploatering av området påbörjas. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande från Pierre 
Sjöström (S), att kornmunstyrelsen ska besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det som redovisats i 
ärendet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 134, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-26 
Medborgarförslag 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(_~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

(J 

Kommunstyrelsen 20(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

Forts. §113 
Kommunfullmäktiges beslut § 37, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r% 
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Kommunstyrelsen 21(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§114 Besvarande av motion om central rättning av nationella 

prov 
2013-KS-152 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i barn- och 
utbildningsnämndens yttrande enligt ~änsteskrivelse daterad 2014-03-13. 

Ärendebeskrivning 

I motion väckt av Helene Öhman (FP) m.fl. anför motionärerna att de 
nationella proven innebär en stor administrativ börda för lärarna och att 
det ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv bör inrättas en central 
rättningsenhet i kommunen. Motionärerna framför även att denna 
möjlighet bör erbjudas de fristående skolorna i kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 oktober 2013 § 
102 att remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden delar bedömningen att rättningen av de 
nationella proven är en viktig fråga och att det finns behov av fortsatt 
utveckling för att säkerställa en likvärdig och respektfull bedömning. Mot 
bakgrund av det samarbete som finns i kommunen görs bedömningen att 
det inte finns behov av att inrätta en central rättningsenhet Därtill görs 
bedömningen att värdet av central rättning inte motsvarar de kostnader 
det skulle innebära. Däremot finns anledning att även fortsättningsvis 
arbeta med frågan och att finna former och medel för att stärka de 
organisatoriska förutsättningarna för medbedömning och samrättning. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till det 
som redovisats i barn- och utbildningsnämndens yttrande enligt 
~änsteskrivelse daterad 2014-03-13. 

Helene Öhman (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

f '_S 
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Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 22(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

Forts.§ 114 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Reservationer 

Helene Öhman (FP) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 135, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 2014-03-13 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 48, 2014 
Kommunstyrelsens beslut§ 102, 2013 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r0 
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Kommunstyrelsen 23(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§115 Besvarande av motion om hyresrätter på fd koloniområdet 

vid Annerovägen l Skånevägen 
2014-KS-156 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad med hänvisning till det som redovisats i 
ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) m.fl. har inlämnat en motion om hyresrätter på f.d . 
koloniområdet vid Anneravägen l Skånevägen. Motionärerna föreslår att 
kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast ta 
initiativ till att bygga hyresrätter på Annerovägen/Skånevägen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2014 § 
93 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2014 § 101 
om ett markanvisningsavtal för det tidigare koloniområdet. Den 
exploatering som är underlag för markanvisningen innebär både 
hyresrätter och bostadsrätter. Bebyggelsen kommer att inrikta sig på 
seniorer och planeras även innehålla möjligheter till service och vård för 
denna målgrupp. Arbetet med att detaljplanelägga området pågår i 
samarbete med exploatören. 

Yrkanden 

Ordföranden Cpristian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad 
med hänvisning till det som redovisats i ärendet. 

Beslutsgång 

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

Särskilda uttalanden 

Pierre Sjöström (S) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga l. 

:)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 115 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 138, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25 
Kommunfullmäktiges beslut§ 93 2014 
Kommunstyrelsens beslut§ 101, 2014 
Motion 

Justerandes signatur 

~ 
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DATUM: 2014-09-22 

Utdragsbestyrkande 



Särskilt yttrande om hyresrätter på 
f.d. koloniområdet vid 
Annerovägen/ Skånevägen 

Precis som vi socialdemokrater tillsammans med kolonilottsinnehavarna hävdade före valet 201 O, så 
hade vi gärna sett att koloniområdet vid Annerovägen/Skånevägen fått vara kvar som en grön oas 
där sinnena fick ro och stillhet och ett område där många kolonister fick odla blommor och grönsaker 
i ett centralt läge. Friskvård för många pensionärer som bodde i anslutning till området och sina ko
lonilotter. 

Nyttjanderättsavtalet med kolonisterna blev uppsagt och arrendena upphörde den sista februari 
2012. Ett övergångsavtal tecknades som gällde fram till den 31 oktober 2012 då kolonisterna flyttade 
från området. Området är nu tömt på sitt innehåll och ser ut som en åker mitt i samhället. 
Frågan är om det blir någon byggnation i enlighet med de ursprungliga planerna på gamla koloniom
rådet 

Planområdets centrumnära läge gör att det, ur ett hållbarhetsperspektiv, är motiverat att bebygga 
och på så sätt skapa bostäder i kollektivtrafiknära lägen. 

Avsikten var att det skulle byggas seniorbostäder på marken som ligger mitt inne i Staffanstorp, men 
de som lämnade sina kolonier tvivlar på att det kommer att ske i brådrasket. Deras gissningar var och 
är att Annerovägen/Skånevägen kommer att stå öde ett bra tag. De har fått rätt. Det har stått tomt 
nu då företaget som tänkte bygga bostäderna drog sig ut projektet. 

Trots en ökning av befolkningen har antalet hyresrätter minskat i vår kommun jämfört med 2008 {in
nan försäljningen av allmännyttan skedde). Den extrema och växande bristen på hyresrätter drabbar 
främst- men inte bara- dem som inte är etablerade på bostadsmarknaden, till exempel ungdomar. l 
dag står mer än en kvarts miljon unga i Sverige utan egen bostad. Nästan var fjärde ung vuxen 
tvingas bo kvar hemma hos föräldrarna. Samtidigt ligger bostadsbyggandet på historiskt låga nivåer. 
Det finns inget skäl att anta att förhållandena i Staffanstorp skulle vara annorlunda. Nybyggnationen i 
vår kommun har till största del bestått av villor och bostadsrätter. Andelen hyresrätter är liten. Det 
finns därför ett stort behov av att bygga hyresrätter så att våra ungdomar kan flytta hemifrån och till 
våra äldre som önskar lämna sina villor. Och sedan 2010 har inte en enda hyresrätt byggts i vår kom
mun. Det är nu dags att börja bygga hyresrätter i vår kommun. 

Vi har fortafarande den uppfattningen att vi borde ha byggt vanliga hyresrätter och trygghets
lägenheter, som medborgarna har råd att efterfråga. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sam
manträde 2014-06-16 om ett markanvisningsavtal för det tidigare koloniområdet. Den exploate
ring som är föreslagen innebär både hyresrätter och bostadsrätter. Vi befarar att projektet 
kommer att innebära att man bygger lyxlägenheter (då man bygger på det sk. Victoria Park
konceptet). Ett koncept som få medborgare har råd att efterfråga. Vi har redan idag äganderät
ter och bostadsrätter, byggda i centrum de senaste tre åren, som inte har blivit sålda. 

För Socialdemokraterna 

Staffanstorp 2014-09-22 

a 



Kommunstyrelsen 25(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§116 Redovisning av delegationsbeslut 
2014-KS-355 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens delegationsbeslu t: 

a) Delegationsbeslut enligt punkt14om nyupplåning av 
anläggningstillgångar 
Dnr 2014-KS-191 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 26(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

§117 Redovisning av meddelanden 
2014-KS-338 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Undertecknat ändrings- och tilläggsavtal med Veidekke Bostads 
AB gällande optionsavtal och markanvisningsavtal för byggnation 
inom fastigheterna stanstorp 5:299 och del av s tanstorp 5:298. 
Dnr 2013-KS-49 

b) Nytt undertecknat markanvisningsavtal om utbyggnad vid Rudolf 
Bååths väg, Borggård 1:245, tecknat med Borggården i Staffanstorp 
AB. 
Dnr 2009-KS -122 

c) Undertecknat köpekontrakt om försäljning av fastigheten 
stanstorp 5:306 
Dnr 2014-KS-290 

d) Avtal med Mims In v est och Skånetrafiken om hållplats och till- och 
utfarter till Rondellen för linje 101. 
Dnr 2014-KS-167 

e) Nytljanderättsavtal med Hemvärnsgårdens bygdeförening för del 
av Kyrkheddinge 3:21 för parkeringsändarnåL 
Dnr 2014-KS-278 

f) Nytljanderättsavtal med NCC Roads AB del av Stanstorp 8:1 för 
upplag av arbetsrnaskiner i samband med anläggning av fibernät 
under 4 månader från l juni 2014. 
Dnr 2014-KS-335 

g) Undertecknat köpekontrakt om försäljning av industrimark ,del av 
Brågarp 6:1. 
Dnr 2014-KS-336 

h) Rarnavtal pensionsadministration samt försäkringslösningar med 
KP A Pensionsservice AB med bifirma Pensionsvalet PV och KP A 
Pensionsförsäkring AB. 
Dnr 2014-KS-194 

i) Länsstyrelsens beslut 140618 om att en arkeologisk undersökning i 
Brågarps kyrka, fastigheten Brågarp 35:1, Brågarps socken, 
Staffanstorps kommun, ska utföras av Sydsvensk Arkeologi AB . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 27(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

Forts. § 117 
Dnr 201-KS-181 

j) Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorps protokoll 2014-05-15. 
k) Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorps protokoll 2014-06-10. 
l) Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorps protokoll 2014-08-28 
m) Framtidsplan för Burlövs kommun. 

Dnr 2012-KS-41 
n) Ny antagen översiktsplan för Malmö ÖP 2012. 

Dnr 2013-KS-29 
o) Information från Sydvatten AB angående aktuella rättsprocesser 

kring Bolmen och Bolmentunneln. 
p) Kammarrätten i Göteborgs beslut 140820 att inte meddela 

prövningstillstånd gällande överklagande av kommunstyrelsens 
beslut§ 59/14 - Medborgarförslag om detaljplan för Tågvägen 
Dnr 2014-KS-118 

q) Länsstyrelsen Skånes beslut 140822 om arkeologisk undersökning 
inom fastigheten Stora Uppåkra 1:2, Uppåkra socken, Staffanstorps 
kommun. 
Dnr 2014-KS-359 

r) Redovisning av bedriven konsumentvägledningsverksamhet 
under tiden 140101-140630 
Dn r 2014-KS-2 

s) Avtal kommuntillköp av trafik mellan Staffanstorps kommun och 
Skånetrafiken. 
Dnr 2013-KS-136 

t) Avtal inkassotjänster mellan Sergel Kredittjänster AB och 
Staffanstorps kommun. 
Dnr 2014-KS-376 

u) Reklamationsärende med LäroMedia Bokhandel Örebro AB. 
Dnr 2014-KS-380 

v) Räddningstjänstens yttrande i ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet. 
Dnr 2014-KS-109 

w) Trafiksituationen i korsningen Norra Lundavägen-Genvägen
Lagerlöfs väg 
Dnr 2014-KS-384 

x) Forts. § 117 

Jus~ndes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

•<ommunstyrelsen 28(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-22 

Sammanträdesprotokoll från Svedala kommun 140825 -Utredning 
om möjlighet till samverkan inom 5 Yes-kommunerna om 
miljöfrågor. 
Dnr 2014-KS-382 

y) Svarsskrivelse till Skatteverket "Begäran om omprövning/rättade 
deklarationer" 
Dnr 2014-KS-44 

z) Socialnämndens arbetsutskotts beslut§ 82, 2014, Lex Sarah 
driftstopp av verksamhetssystemet Treserva 
Dnr 2014-KS-343 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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