
^ Kommunstyrelsen 1(25)

m .

SAMMANTRADESPROTOKOLL
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträde

Sammanträdesdafrum: 2014-03-17

Sammanträdestid: Klockan 18.00-18.20

Plats: Sammanträdesrum Uppåkra
Paragrafer: 23 - § 38

Beslutande: 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) Ingrid Oxenby (M)
Bertil Persson (M) Shkurte Xhemajli (M)

»

Yvonne Nilsson (C) Helene Öhman (FP)

* *

Övriga deltagare: Werner Unger (S) Ralph Friberg (SP)
Margareta Pauli (M) Gisela Nilsson (FP)
Thomas Carlstedt (M) Ingalill Hellberg
Leif Nilsson (M) Henrik Lethin

Rolf Lind (MP) Vesna Casitovski

Björn Stigborg (S)
Pierre Lindberg (M)

Justerande: Pierre Sjöström (S)
Justering: Rådhuset/ onsdagen den 19 mars klockan 13.00

& OM-teWSTUnderskrifter:

3eterare Vesna C^?Tt<3vski(^t^l ii r, ?\

^ /

Ci^</^ <^

Ordförande Christian Sonesson (M)

^ <
'^i

'' ^.fy^/A
Justerande Pierre Sjöström (S)

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



ja Kommunstyrelsen 2(25)
If,

j^i v

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-17

Sammanträdestid: Klockanl8.00-18.20

Plats: Sammanträd e srum Uppåkra
Paragrafer: 23- 38

Anslag sätts upp: 2014-03-20

Anslag tas ner: 2014-04-14

Protokollet förvaras Rådhuset

*.

<r^ ^ CU 
^

-lt^,

Underskrifter: -v. ^.v

Ingrid Hansson/Bianca Mogren

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Innehållsförteckning

23 Bokslut 2013 för kommunstyrelsen......................................................................^

§24 Bokslut 2013 för resultatenheterna........................................................................5

25 Verksamhets- och revisionsberättelser för år 2013 för av Staffanstorps

kommun förvaltade stiftelser ................................................................................6

26 Ny skola i Hjärup..................................................................................................... 7
.* *

27 Ändring av bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB/ förslag till ...10

28 Projektkatalog Tillväxt 2013-2022........................................................................Il

§29 Exploateringsavtal för Pihlängen/ St Uppåkra 2:14, 2:56, 2:62 m.fl ................14

30 TUlägg till samarbetsavtal Cocox AB Vikhem II............................................... 16

31 Regional utvecklingsstrategi för Region Skåne.................................................17

32 Remiss LundaMaTs IIJ.......................................................................................18

33 Yttrande över Länsprogram för regional miljöövervakning i Skåne .............19

34 Besvarande av medborgarförslag om hörselutrustning i

kommunfullmäktiges sammanträdeslokal........................................................ 20

35 Besvarande av motion om ny arbetsordning i planärenden...........................21

§36 Besvarande av motion om bredare utfart från Lommavägen till Gamla

Lundavägen..........................................................................................................22

37 Redovisnmg av delegationsbeslut....................................................................... 24

38 Redovisning av meddelanden ............................................................................ 25

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§23 Bokslut 2013 för kommunstyrelsen
2014-KS-87

Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2013 godkänna bokslut för kommunstyrelsen.

»

Arendebeskrivning
*.

Ärendet avser godkännande av bokslut 2013 för kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att för år 2013 godkänna bokslut för kommunstyrelsen.

o

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut g 28, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-26
Bokslut 2013 för kommunstyrelsen

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

cs -^./^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§24 Bokslut 2013 för resultatenheterna
2014-KS-88

Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2013 godkänna bokslut för resultatenheterna.

l s

Arendebeskrivning
* *

Ärendet avser godkännande av bokslut 2013 för resultatenheterna.

Yrkanden

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att för år 2013 godkänna bokslut för resultatenheterna.

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 29, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25
Bokslut 2013 för resultatenheterna

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§25 Verksamhets- och revisionsberättelser för år 2013 för av

Staffanstorps kommun förvaltade stiftelser
2014-KS-39

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga verksamhets- och revisionsberättelserna för år 2013 för av
Staffanstorps kommun förvaltade stiftelser till handlingarna.

Arendebeskrivning
*

Ärendet avser redovisning av verksamhets- och revisionsberättelser för
2013 för av Staffanstorps kommun förvaltade stiftelser.

Yrkanden

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga verksamhets- och
revisionsberättelserna för år 2013 för av Staffanstorps kommun förvaltade
stiftelser till handlingarna.

o

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 30, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-22 1

Sammanställning

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^C3



.*.

-A Kommunstyrelsen 7(25)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§26 Ny skola i Hjärup
2014-KS-92

Kommunstyrelsen beslutar

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

att en stor idrottshall ska byggas på skolans område.

att uppdra åt kommundirektören att genomföra planering av en ny skola
i Hjärup/ då med återkommande redovisning av utförda och planerade
åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskott.

*.

Arendebeskrivning

Hjärup är en expansiv del av Staffanstorps kommun. Såväl nuläget med
tillfälliga paviljonger på de två kommunala skolorna i Hjärup/ som den
befolkningsökning som sker de närmaste åren gör att det finns ett behov
att bygga ytterligare en skola i området.

Yrkanden

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att en F-6-
skola med kapacitet på 420 elever och med möjlighet till utbyggnad till att
omfatta även 7-9 ska byggas i Hjärup/ att en stor idrottshall ska byggas på
skolans område samt/ att uppdra åt kommundirektören att genomföra
planering av en ny skola i Hjämp/ då med återkommande redovisning av
utförda och planerade åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskott.

.f

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande från Helene Öhman (FP)/ att
kommunstyrelsen ska besluta att kommundirektören ges i uppdrag att
tillsammans med Staffanstorps kommunfastigheter genomföra planering
av en ny skola i Hjärup/ samt för övrigt bifall till Liliana Lindströms (M)
yrkande.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrag s bestyrka n d e

C5 ^



-A Kommunstyrelsen 8(25)

h

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts. ^ 26

&

Beslutsgång

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

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnmgsproposition.
Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja.
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande röstar nej.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 7 ja-röster mot 6 nej-
röster beslutat i enlighet med Liliana Lindströms (M) yrkande.

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår
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 Diltor^S) x 1

Berit Lagergren (M) Ingrid Oxenby (M) x

Shkurte Xhemajli_(M) x
.. .t

Helene Ohman (FP) x

Reservationer

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reseverar sig
skriftligt till förmån för eget yrkande/ se bilaga l.

Ledamöterna för Folkpartiet reserverar sig muntligt till förmån för eget
yrkande.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts, g 26

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 31, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25
PM daterat 2014-02-16

Bilaga l/ karta
Bilaga 2 schemaberäkning idrottshall

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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alReservation Ny skola i Hjärup «

<iVi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande
yrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
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 majoritens uppfattning gällande skolan och idrottshallen
däremot anser vi att tredje att satsen ska lyda enligt följande:

3. att man uppdrar till kommundirektören tillsammans med
Staffanstorps 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 håller på med en
upphandling av byggtjänster för bolagets räkning. Det finns således inget
som talar för att arbetet skulle fördröjas av att man anlitar sitt eget
fastighetsbolag snarare tvärtom då upphandlingen redan pågår.

Staffanstorp 2014-03-17
För Socialdemokraterna

^ &^k-m a/ft
Pierre/Sjöström

^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§27 Ändring av bolagsordning för Business Port Staffanstorp
AB, förslag till
2014-KS-94

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna att 6 g/ första meningen/ bolagsordningen för Business Port
Staffanstorp AB istället ges följande lydelse "Styrelsen består av lägst sju
och högst tolv ledamöter^.

^»

Arendebeskrivning

Valberedningen i Business Port Staffanstorp AB har inför detta bolags
bolagsstämma den 4 mars 2014 framfört ett förslag av innehåll att 6
bolagets bolagsordning ska ändras på så sätt att antalet ledamöter i
styrelsen istället ska anges vara lägst nio och högst tolv ledamöter/ detta
då istället för som för närvarande/ dvs. lägst sju högst tio ledamöter.

Enligt 13 § bolagsordningen får denna inte ändras utan godkännande av
kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att 6 §/ första
meningen/ bolagsordningen för Business Port Staffanstorp AB istället ges
följande lydelse "Styrelsen består av lägst sju och högst tolv ledamöter".

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48, 2014
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse daterad 2014-02-25.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbesfyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM; 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§28 Projektkatalog Tillväxt 2013-2022
2013-KS-319

Kommunstyrelsen beslutar

att anta Projektkatalog Tillväxt för åren 2013-2022.

B.

Arendebeskrivning
* 1

Ärendet avser antagande av Projektkatalog Tillväxt för åren 2013-2022.
Stadsbyggnadskontoret tar årligen fram ett förslag till Projektkatalog som
redovisar de projekt som förväntas byggas ut under en tioårsperiod.

Yrkanden

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att anta
Projektkatalog Tillväxt för åren 2013-2022.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att de delar av
projektkatalogen som avser Trolleby/ Flackarps by/ Spårvägen/Tågvägen
ska utgå helt/ att minska omfattningen av utbyggnader i projekten
Kryddgården/ Nordanå och Inspirationsbyn i Kyrkheddinge/ att
godkänna Vallby under förutsättning att odlingar inte anläggs på
strandskyddad mark samt att godkänna Kyrkheddinge/Bjällerupsvägen
under förutsättrLmg att det inte byggs några fastigheter eller anläggs
odlingslotter på strandskyddad mark. f

Yvonne Nilsson (C) yrkar att revideringen av projektkatalogen ska
beslutas av kommunfullmäktige så att ärendet kan belysas av alla partier i f

en offentlig debatt samt att följande områden stryks ur projektkatalogen:
För att reservera den bästa jordbruksmarken till matproduktion:
Kryddgården/ Trädgårdsbyn/ Trolleby/ Myllan/ Inspirationsbyn/
Kronoslätts företagsby/ Jakriborg etapp II och Kyrkheddinge
verksamhetsområde.

För att området ligger otillgängligt för allmänna kommunikationer:
Nordanå etapp II
För att det behövs gröna områden inom tätbebyggt samhälle:
o

Åttan.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

a ^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts, g 28

Beslutsgång

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

Omröstning begärs.

Ordföranden meddelar att Liliana Lindströms (M) yrkande utgör
huvudförslag. Ordföranden ställer därefter Pierre Sjöströms (S) och
Yvonne Nilssons (C) yrkanden mot varandra för att utse motfÖrslag till
huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen utser Pierre Sjöströms (S)
yrkande som motförslag.

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

Omröstningsresultat

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster mot 5 nej-
röster beslutat i enlighet med Liliana Lindströms (M) yrkande.

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår
Christian Sonesson (M) x

Torbjörn Lövendahl (S) x

Liliana Lindström (M) x

Pierre Sjöström (S) x 1

Nino Vidovic (M) x

Bertil Persson (M) x

Yvonne Nilsson (C) x

Laila Qlsen (S) x

Eric Tabich (M) x
t

Carina Dilton (S) x

Berit Lagergren (M) Ingrid Oxenby (M) x

Shkurte Xhemajli (M) x
» »

Helene Ohman (FP) x

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts. ^ 28

Reservationer

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna och Centerpartiet
reserverar sig skriftligt till förmån för egna yrkanden/ se bilaga l
respektive bilaga 2.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 34, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-19
Projektkatalog Tillväxt 2013-2022

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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alReservation Projektkatalog Tillväxt 2013-2022

w
%Sammantaget kan vi konstatera att projektkatalog tillväxt 2013-2022 är bantat i

förhållande till den ursprungliga versionen och sammanfaller nu mer med
Socialdemokraternas syn på hur vår kommun ska utvecklas. Men vi vill
fortfarande framhålla följande:

Befolkningsutvecklingen i sydvästra Skåne i allmänhet och Staffanstorps kommun i
synnerhet är naturiighds en viktig fråga för hela vår regions framtid. Detta ska emellertid
hela tiden ses i perspektivet att ianspråktagandet av Sveriges bästa jordbruksmark ar en
grannlaga uppgift för oss som är med och beslutar om vår kommuns framtid. I
programförslaget saknar vi den försiktighet som alltid bör finnas kring markexploatermgen.
Generellt sett borde detta iimebära att det fortsatta byggandet i vår kommun mer bör ske på
höjden där så är möjligt/ istället för på bredden/ för att hushålla med den goda jorden.

ut^yggnadsplanema är allt för expansiva och tar i anspråk allt för mycket jordbruksmark.
Det går att förtäta inne i våra samhällen samtidigt som vi måste se till så att vi får bra och
säkra frrafiklösningar. Det måste även finnas gröna oaser i utkanterna av tätorterna.
Tillgänglighet är viktigt. Vi är positiva till utbyggnaden av Sockerstan och
Vikhemsområdena. Vi socialdemokrater anser det vara betydelsefullt med bostadsområden
innehållande blandade upplåtelseformer och att därmed även hyresrätten får en gynnsam
framtid i vår kommun.

Hjärup är en av de fyra tätorterna i Staffanstorps kommun. Som vi tidigare meddelat så
avvisar vi bostadsbyggande vid Spårvägen/Tågvägen men även Flackarps by och TroIIeby.

Vi är positiva till bostadsbyggande på grusplanen i centrala Hjärup (Åttevägen)/ men detta
måste föregås av en utredning gällande trafiklösningarna. Detta särskilt då tanken med
genomsihungstrafik tidigare lagts till handlingarna.

Kyrkheddinge är ett samhälle med idag c:a 108 bostäder. I förslaget så ligger det en
utbyggnad med 194 bostäder vilket innebär nästan en fördubbling. Den stora föreslagna
utbyggnaden bygger på att Kyrkheddinge får en station med Duotrafik. Vi tycker att de
bostäder som är inplanerade längs/vid Höjeå inte skall finnas med i förslaget. Det är viktigt
med strandskyddet/ men även att det skapas rekreationsområden kring våra vattendrag.

Nordanå ar ett samhälle dar det idag finns c:a 50 bostader/ men med projektkatalog 2013-
2022 skulle det bli en ökning med 235 bostäder/ mer än en fyrdubbluig av antalet bostäder.
Man bygger in befintliga gårdar vilket gör det svårt för de boende att utnyttja marken
optimalt/ men förslaget kräver även att en kraftledning grävs ner i marken. Den föreslagna
utbyggnaden i Nordanå har minskats kraftigt (ursprunglig plan 500 bostäder) och vi delar

ti



uppfattningen om en mindre och försiktigare utbyggnad är lämpligare för ett samhälle som
Nordanå. Vi föreslår fortfarande att delar av utbyggnaden kring gårdarna tas bort. Vi anser
att en del av den goda åkermarken måste bevaras.

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande:

Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderad projektkatalog för 2013-2022 enligt i ärendet.

föreliggande förslag/ dock med undantag av följande projekt Trolleby/
Flackarps by, Spårvägen/Tågvägen,
att minska omfattningen av utbyggnader i projekten Kryddgården,.

Nordanå samt Inspirationsbyn i Kyrkheddinge,
Att godkänna Vallby under förutsättning att inte odlingar anläggs på.

strandskyddad mark.
Att godkänna Kyrkheddinge/Bjällerupsvägen under förutsättning att.

man inte bygger några fastigheter eller anlägger odlingslotter på
strandskyddad mark

Staffanstorp 2014-03-17
För Socialdemokraterna

^(lff{lr
Pierre/Sjöström
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03ss CENTERPARTIET^

Reservation

Revidering av projektkatalogen

Vi i Centerpartiet reserverar oss tifl förmån för följande förslag

Att revideringen av projektkatalogen ska beslutas av kommunfullmäktige, så
att ärendet kan belysas av alla partier i en offentlig debatt

Att följande områden stryks ur projektkatalogen

För att reservera den bästa jordbruksmarken till matproduktion

Kryddgården/Trädgårdsbyn/Trolleby, Myllan, Inspirationsbyn, Kronoslätts
företagsby, Jakriborg etapp fl, Kyrkheddinge verksamhetsområde

För att området ligger otillgängligt för allmänna kommunikationer
Nordanå etapp II

För att det behövs gröna områden inom tätbebyggt samhälle
&

Åttan

Staffanstorp 2014-03-17

CENTERPARTIET

^^/^^-
bnné Nilsson

^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§29 Exploateringsavtal för Pihlängen, St Uppåkra 2:14, 2:56,
2:62 m.fL

2013-KS-281

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna exploateringsavtal beträffande Pihlängen/ omfattande
fastigheterna Stora Uppåkra 2:14, 2:56, 2:62 m.fl.

Arendebeskrivning
h t

Ärendet avser godkännande av exploateringsavtal för Pihlängen/ Stora
Uppåkra 2:14, 2:56, 2:62 m.fl.
Exploateringsavtalet reglerar utbyggnaden av området Pihlängen som är
under planläggning i Stora Uppåkra.

Yrkanden

LUiana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
godkänna exploateringsavtal beträffande Pihlängen, omfattande
fastigheterna Stora Uppåkra 2:14, 2:56, 2:62 m.fl.

Pierre Sjöström (S) yrkar/ med instämmande från Yvonne Nilsson (C) och
* *

Helene Öhman (FP)/ att kommunstyrelsen ska besluta att kommunen
efter färdigställande ska överta parkmarken/ de lokala gatorna inklusive
gatubelysning samt vatten- och avloppsledningar i enlighet med vad som
gäller för andra tätorter i Staffanstorps kommun.

Beslutsgång

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

Omröstnings begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition.
Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja.
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande röstar nej.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

a ^\
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM; 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts. ^ 29

Omröstnings resultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 7ja-rÖster mot 6 nej-
röster beslutar i enlighet med Liliana Lindströms (M) yrkande.

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår
Christian Sonesson (M) x

Torbjörn Lövendahl (S) x

Liliana Lindström (M) x

Pierre Sjöström (S) x

Nmo Vidovic (M) x

Bertil Persson (M) x

Yvonne Nilsson (C) x

Laila Olsen (S) x

Eric Tabich (M) x

Carina Pil ton (S) x

Berit Lagergren (M) Ingrid Oxenby (M) x

Shkurte Xhemajli (M) x
* *

Helene Ohman (FP) x

Reservationer

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig
skriftligt till förmån för eget yrkande/ se bilaga l.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32, 2014
Tjänste skrivelse
Exploafreringsavtal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 153, 2013
Remissyttrande huvudmannaskap PiHängen/ 2014-02-28

f

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 ^T
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Detaljplaneområdet i Pihlängen har lagts ut med enskilt huvudmannaskap w/
-'-,

motiverat av att kommunen inte har några anläggningar med kommunal drift i
närområdet. Detta fastställdes i inledningsskedet av planläggningen vilket exploatörerna
accepterat. För de boende inom området innebär detta att de kommer att, genom en
förening [samfällighet), ansvara för drift och underhåll av allmän plats såsom park och
gator, gatubelysning men även vatten, spillvatten och dagvatten.

Frågan är om exploatörerna hade något val. Vid samtal med exploatörerna såg de gärna
att det blir kommunalt huvudmannaskap efter att området är byggt och färdigställt för
drift och underhåll av allmän plats såsom park och gator, gatubelysning men även
vatten, spillvatten och dagvatten [liksom för andra områden i Staffanstorps kommun).

Att samfälligheter ska överta ansvaret för park och gator, gatubelysning men även
vatten, spillvatten och dagvatten kommer att drabba de boende i området och är en bra
affär för kommunen. De som flyttar in kommer att betala två gånger vad andra
medborgare i kommunen får betala en gång. Andra medborgare får via skatten eller via
vatten- och avloppsavgifter betala för drift och underhåll av allmän plats såsom park och
gator men även vatten, spillvatten och dagvatten.

Boenden på Pihlängen kommer förutom att man betalar via skatten och avgifter alla
andras underhåll av parker och gator inkl belysning, alla andras drift- och
underhållskostnader av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar, att ytterligare
betala till samfälligheten för motsvarande kostnader för det egna området.

Vi yrkar därför att Staffanstorps kommun ska efter färdigställande av området överta
parkmarken, de lokala gatorna inkl gatubelysning samt vatten- och avloppsledningarna i
enlighet med vad som gäller för andra tätorter i Staffanstorps kommun så att de boende
i de rubricerade områdena inte ska drabbas av dubbla kostnader.

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott

Staffanstorp 2014-03-17
För Socialdemokraterna

AA^
Pierre Sy6ström

^



-A Kommunstyrelsen 16(25)

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM; 2014-03-17
STAFFANSTORPS

KOMMUN

§30 Tillägg till samarbetsavtal Cocox AB Vikhem II
2014-KS-90

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tillägg till samarbetsavtal med Cocox AB.

Arendebeskrivning
* *

Ärendet avser godkännande av tillägg till samarbetsavtal med Cocox AB.

Tillägget reglerar genomförande av utbyggnadsområdet Vikhem II.
Vikhem II ar ett utbyggnadsområde i Staffanstorps tätorts södra del
omfattande ca 58 st byggrätter.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att godkänna tillägg till samarbetsavtal med Cocox AB.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 33, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25
Tillägg till samarbetsavtal6&

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§31 Regional utvecklingsstrategi för Region Skåne
2014-KS-32

Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt tjänste skrivelse daterad 2014-02-25.

Arendebeskrivning

Region Skåne har översänt förslag till Skånes regionala
utvecklingsstrategi 2030. Staffans torp s kommun har beretts möjlighet att
yttra sig över förslaget.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att avge yttrande enligt tjänste skrivelse daterad 2014-02-25.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut g 36, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25
Remissförslag Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

cs 4
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§32 Remiss LundaMa Ts III
2014-KS-52

Kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25.

Arendebeskrivning
Lunds kommun har Översänt "Strategi för ett hållbart transportsystem i
Lunds kommun"/ LundaMaTs III/ för yttrande.

Strategin har tagit utgångspunkt i transportbehoven i ett expanderande
Lund med fokus på en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
uppsatta mål kring utsläpp av växthusgaser.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att avge yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25.

o

Beslutsgäng

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut g 35, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-25
Remissunderlag/ LundaMaTs III

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

c é
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m M

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§33 Yttrande över Lansprogram för regional miljöövervakning i
Skåne

2014-KS-93

Kommunstyrelsen beslutar

att Staffanstorps kommun avstår från att lämna yttrande avseende
Länsprogram för regional miljöövervakning i Skåne.

Arendebeskrivning
Länsstyrelsen i Skåne har översänt Länsprogram för regional
miljöövervakning i Skåne 2015-2020. Staffanstorps kommun har beretts
möjligheten att yttra sig över länsprogrammet

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att Staffanstorps kommun avstår från att lämna yttrande avseende
Länsprogram för regional miljöövervakning i Skåne.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut
enligt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet t

med detta.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut g 37, 2014
Tjänsfreskrivele daterad 2014-02-25
Länsprogram för regional miljöövervakning i Skåne

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§34 Besvarande av medborgarförslag om hörselutrustning i
kommunfullmäktiges sammanträdeslokal
2013-KS-327

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att medborgarförslaget om hörselutrustning i kommunfullmäktiges
sammanträdeslokal med det i ärendet redovisade anses bifallet.

F If

Arendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2013,
20 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande.

Förslagsställaren förslår att två högtalare installeras i den nedre delen av
den lokal där kommunfullmäktiges sammanträden avhålls och anlägga
en hörselslinga i den samma.

Service av hörselslingan har utförts och nya högtalare är beställda till
nedre delen av lokalen. Då dessa monteras kommer ljudkvaliteten att
testas och om ljudet inte är tillräckligt kommer ny anläggning omedelbart
att beställas.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande från Pierre
Sjöström (S) att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att medborgarförslaget om hörselutrustning i kommunfullmäk-

+

tiges sammanträdeslokal med det i ärendet redovisade anses bifallet.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39, 2014
Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-02-25/ av kommundirektören
Medborgarförslag/ Kommunfullmäktiges beslut g 20, 2014

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 4
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§35 Besvarande av motion om ny arbetsordning i planärenden
2013-KS-267

Kommunstyrelsen bes lutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen om ny arbetsordning i planärenden med det i ärendet
redovisade anses besvarad.

f

Arendebeskrivning
* *

Helene Öhman (FP) m.fl. har den 21 oktober 2013 lämnat in en motion om
ny arbetsordning i planärenden. Motionens förslag syftar till att det
genom användande av planprogram ska underlätta för detaljplanernas
samråd. Motionen pekar också på behovet av att samordna angränsande
planområden avseende b.la trafik.

En tjänste skrivelse har utarbetats av kommundirektören.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen om ny
arbetsordning i planärenden med det i ärendet redovisade anses
besvarad.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 43, 2014
Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-02-25
Motion

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 162, 2013

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§36 Besvarande av motion om bredare utfart från Lommavägen

till Gamla Lundavägen
2014-KS-49

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att motion om bredare utfart från Lommavägen till Gamla Lundavägen
överlämnas till tekniska nämnden för prövning och beslut/ samt

att motionen därmed anses besvarad.

.k

Arendebeskrivning

Rolf Lind (MP) har den 29 januari 2014 inlämnat in en motion om bredare
utfart från Lommavägen till Gamla Lundavägen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014,
32 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslut om

beredning.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen vid
dagens sammanträde ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
motion om bredare utfart från Lommavagen till Gamla Lundavagen
Överlämnas till tekniska nämnden för prövning och beslut/ samt
att motionen därmed anses besvarad.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta remittera
motionen till tekniska nämnden dels för yttrande i sakfråga/ dels för
yttrande gällande finansieringen av den föreslagna åtgärden.

Beslufsgång

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller om ärendet ska remitteras till tekniska
nämnden för yttrande och finner att kommunstyrelsen har beslutat att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts, g 36

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition.
Den som vill att ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar ja.
Den som vill att ärendet remitteras till tekniska nämnden röstar nej.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 9 ja-rÖster mot 4 nej-
röster beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordinarie ledamöter Tj änstgörande ersättare Ja Nej Avstår
Christian Sonesson (M) x

Torbjörn LÖvendahl (S) x

Liliana LmdstrÖm (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) Ingrid Oxenby (M) x

Shkurte Xhemajli (M) x
h i.

Helene Ohman (FP) x

Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet detta.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-26
Motion

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§37 Redovisning av delegationsbeslut
2014-KS-111

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlmgarna.

Beslutsunderlag

Ordförandens delegationsbeslut:
a) Fullmakt vid årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings

AB.

b) Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB. Dnr 2014.38

*

Övriga delegationsbeslut:
a) Räddningschefens redovisning enligt ks:s delegationsordning p

36A gällande Lagen och förordningen om brandfarliga och
explosiva varor/
2013-01-01-2013-12-31. Dnr 2014.77

b) Räddningschefens redovisning gällande sotning i eldstad och
rökkanal enligt Lag om Skydd mot Olyckor under 2013-01-01-2013-
12-31.Dnr2014.77

c) LotteritiUstånd för Staffanstorps Handbollsklubb. Dnr 2014.108

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-03-17

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§38 Redovisning av meddelanden
2014-KS-93

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

a) Förslag om revidering av avtal om tillhandahållande av
konsumentvägledningstjänster. Dnr 2014.1

b) Ansökan om förlängd tid för att avge yttrande i
koncessionsärende.

Dnr 2014.31

c) Svar på Länsstyrelsen i Skåne Län begäran om uppgifter gällande
klimatanpassningsåtgärder i Staffanstorps kommun. Dnr 2014.42

d) Verksamhetsredogörelse 2013 för överförmyndarverksamheten.
Dnr 2014.110

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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