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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23)

m Sammanträdesdatum 2012-09-24

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Esarp/ måndagen den 24
september 2012 klockan 13.30 - 16.50

Beslutande Michael Sandin (M)/ ordf
Christian Sonesson (M)
Torbjörn Lövendahl (S)

Övriga deltagande Cecilia Jansson § 139-141 Michael Marklund ^ 152-153
Bo Gertsson § 139-141 Lisa Callreus ^ 154
Henrik LethinS 142-151 Joel Sandler § 155
Unto Järvirova g 142-151 Fredrik Wegbratt § 157
Thomas Håkansson ^ 151 Annika Nerd ^ 157
Roger Gustavsson § 152-153

Utses att justera Torbjörn Lövendahl (ers Christian Sonesson)
Justeringens plats och tid Rådhuset 2012-10-61, klockan 09.00
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Ordförande ^^
z f

ichael Sanäj
f,

Justerande ^

Torbjärn I(.övendahl

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2012-09-24

Datum för anslags uppsättande 2012-10-02
Datum för anslags nedtagande 2012-10-25
Fön/aringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus

,^^4Underskrift T

wq\' \au^
Ingrid Hansson

Utdragsbestyrkande



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(23)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-27

Innehållsförteckning Sid

139 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 08-31 för kommunstyrelsen 4

§ 140 Ekonomisk uppföljning/delårsrapport 2012-01-01 - 08-31 för Staf- 5
fanstorps kommun

§ 141 Information om gjord och planerad uppföljning av kommunfull- 6

mäktiges mandatperiodbeställning

142 Riktlinjer mm för prövning och utbetalning av bostadsanpassnings- 7
bidrag

143 Resultatenheten Reningsverket och balansenheten VA/ utredning 8
om överförande av till koncernbolag

»

§ 144 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB/ antagande av 10

145 Bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB/ förslag till ny 11

§ 146 Bolagsordning för Staffanstorpshus AB/ förslag till ny 12

§ 147 Bolagsordning för Staffanstorps kommunfastigheter AB/ förslag till 13
ny

148 Bolagsordning för Staffanstorps Energi/ Försäljnings AB (under 14

namnändring)/ förslag till ny

§ 149 Bolagsordning för Staffanstorps Energi AB 15

150 Konsordalavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 16
m m/ redovisning av förslag till

151 Lokalprogram med hyreskalkyl för ny förskola i Kyrkheddinge/ 17

godkännande av

Ordförandens sign Justerande n s sign U td råg sbestyrkande

.^ ^^ / -;7
/



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(23)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24

152 Gemensamt handlingsprogram för Staffanstorps kommun enligt lag 18
om skydd mot olyckor m m/ antagande av

153 Verksamhetsbeskrivning för Staffanstorps räddningstjänst/ faststäl- 19
lande av

§ 154 Stambanans närhet i Hjärup/ godkännande av planprogram för m m 20

155 Föravtal beträffande utbyggnad vid Spårvägen i Hjärup/ m m god- 21
kännande av

§ 156 Information om samarbetsavtal avseende upphandlingsstöd avse- 22
ende ramavtal m m

§ 157 Information om arbetet med framtidens skola i Staffanstorp (se KS § 23
88/12)

ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkandé
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 4(23)

^%i
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 139 2012-09-24

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 08-31 för kommun-
styrelsen (dnr Ks 2012.85)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2012-01-01 - - 08-31 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till kommundirektören att vid arbetsutskottets sammanträde den 29
oktober 2012 redovisa gjord uppföljning och genomgång av kommunstyrelsens
arbetsmarknadsutskotts budget/

o

dels föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommun-
styrelsens verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^-^/'; ^r^
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(23)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140 2012-09-24

Ekonomisk uppföljning/delårsrapport 2012-01-01 - - 08-31
för Staffanstorps kommun (dnr Ks 2012.86)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppfÖljning/delårsrapport för tiden 2012-01-01 - - 08-31 för Staffanstorps kom-
mun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppfÖljning/delårsrapport avseende Staffanstorps kom-
muns verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

Arbetsutskottet redovisar påkallade justeringar av utarbetat förslag till ekono-
misk uppföljning/delårsrapport avseende Staffanstorps kommuns verksamhe-
ter för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31, då att företas före kommunstyrelsens
handläggning av ärendet/ varvid vidare antecknas till protokollet att beslutsför-
slaget nedan avser sålunda reviderad ekonomisk uppföljning/delårsrapport.
rapport.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning/delårsrapport för
Staffanstorps kommun för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
^.. ^
^^

/- ^
-/ ^



-» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(23)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 141 2012-09-24

Uppföljning av mandatperiodbeställningen, information
om (dnr Ks 2011.20)

Arbetsutskottet har den 27 augusti 2012, § 134, beslutat att tills vidare skall vid
ordinarie sammanträden med arbetsutskottet/ då i anslutning till ärenden om
ekonomisk uppföljning/ lämnas information om gjord och planerad uppföljning
av mandatperiodbeställning avseende prioriterade verksamhetsmål enligt
kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2011, § 77.

I ärendet lämnas information om gjord och planerad uppföljning av av kom-
munfullmäktige fastställd mandatperiodbeställnmg.

Arbetsutskottet beslutar

att med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

<sL.^ ,^/'
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 7(23)

m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 142 2012-09-24

Riktlinjer m m för prövning och utbetalning av bostads-
anpassningsbidrag, fastställande av (dnr Ks 2012.281)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om antagande av
riktlinjer för prövning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag/ om vilket
arbetsutskottet den 26 juni 2012, g 112, har lämnat uppdrag till kommundirek-
tören redovisa förslag till.

Kommundirektören redovisar det som framkommit vid utredning enligt lam-
nät uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna/ samt

att överlämna ärende om fastställande av riktlinjer för prövning och utbetalning
av bostadsanpassningsbidrag till socialnämnden/ då med anmodan till social-
nämnden att till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisa sitt beslut i sådant
ärende.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

^^,^
^rf

c 7*.



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(23)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143 2012-09-24

Resultatenheten Reningsverket och balansenheten VA,
utredning om överförande av till koncernbolag (dnr Ks
2011.337)

Kommunstyrelsens arbetsutskott återupptar ärende om eventuellt överförande
av resultatenheten "Reningsverket" och balansenheten VA till något koncern-
bolag.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 26 mars
2012, g 50, har beslutat att uppdra till bl a kommundirektören att komplettera i
ärendet då utarbetat utkast till utredning.

Kommundirektören redovisar lämnat uppdrag.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommundirektören att vid arbetsut-
skottets sammanträde den 29 oktober 2012 redovisa förslag till överlåtelse/ då
inklusive överlåtelsehandlingar/ av resultatenheten Reningsverkets tillgångar
och verksamhet till något av de aktiebolag som direkt eller indirekt är helägt av
Staffanstorps kommun.

Torbjörn LÖvendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta avslå ordföran-
dens yrkande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat
bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat

att uppdra till kommundirektören att vid arbetsutskottets sammanträde den 29
oktober 2012 redovisa förslag till överlåtelse/ då inklusive överlåtelsehand-
lingar/ av resultatenheten Reningsverkets tillgångar och verksamhet till något
sådant aktiebolag som direkt eller indirekt är helägt av Staffanstorps kommun.

Ordfö ra ndens sig n Justerandens sign U fd råg s besty rka n d e

^-y/.

-/^ s^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(23)

m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) skriftligen enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens si Utdragsbestyrkanäe
,^

^'
/

^ .i

^



KSAU § 143/12 Bilaga l

.OSat.q
<? ;'

^'

"^

RESERVATION
(Överförande av Reningsverket till Koncern bolagen)

utredningen anges under slutsatser; "Största möjliga ekonomiska och
organisatoriska samordningsvinster beräknas uppstå om resultatenheten
Reningsverket och den del av balansenheten VA som avser
reningsverket i balansräkningen förs över till koncernbolagen såsom
ägare och huvudman. Kommunen behåller då ledningsnätet som ägare
och huvudman samt personalresurser inom tekniska enheten. Driften av
ledningsnätet sker även fortsättningsvis på entreprenad."

Av utredningen framgår det inte i denna del mer utvecklat hur
samordningen ser ut. Och det anges på intet sätt någon beräkning av
hur stora samordningsvinsterna är i ekonomiska termer. Med hänsyn ti till
att stämpelskatt får bedömas tillkomma, så är närmast frågan om det inte
kostar mer än det smakar att överföra Reningsverket till koncernbolagen.

Enligt den socialdemokratiska oppositionen ger inte utredningen vid
handen att det skulle finnas fördelar av den arten att det är aktuellt att
överföra resultatenheten Reningsverket till koncernbolagen, varför vi
reserverar oss mot beslutet.

Staffanstorp den 1 oktober 2012

SOCIALDEMOK RNA l STAFFANSTORPS KOMMUN

t

ToFbjÖrn|Löv^hdahl (S)

z
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(23)

^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144 2012-09-24

.

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB, antagande av
nytt (dnr Ks 2012.129)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om antagande av
nytt ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll atfärendet har initierats av arbets-
utskottet genom sitt beslut den 30 april 2012, § 73, att uppdra till kommundi-
rektören att redovisa förslag till de nya ägardirektiv som föranleds av antagen
bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun och övriga förhållanden för av
Staffanstorps kommun direkt och indirekt belagda bolag/ samt att kommundi-
rektören redovisar lämnat uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommundirektören att vid arbetsutskottets sammanträde den 29
oktober 2012 redovisa enligt arbetsutskottet i ärendet redovisade direktiv/ samt
enligt arbetsutskottets beslut § 143/12, bearbetat förslag till ägardirektiv för Staf-
fanstorps Centrum AB.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^.̂^



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23)

^^5^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 145 2012-09-24

Staffanstorps Centrum AB, förslag till ny bolagsordning
(dnr Ks 2012.282)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB.

Arbetsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde med arbetsut-
skottet den 29 oktober 2012.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

<sL ^̂
/



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23)

^^%^
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146 2012-09-24

Staffanstorpshus AB, förslag till ny bolagsordning (dnr Ks
2012.283)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorpshus AB.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kommundirektören för bearbetning enligt av ar -
betsutskottet i ärendet lämnade direktiv.

O rdföra n d ens sign J u ste ra ndens sign Utdragsbestyrkande

^
f

^f
/ ^^-,1'^yf

-5
/'



-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(23)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147 2012-09-24

Staffanstorps Kommunfastigheter AB, förslag till ny bo-
lagsordning (dnr Ks 2012.284)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB.
Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kommundirektören för bearbetning enligt av ar-
betsutskottet i ärendet lämnade direktiv.

Ordförandens sign Justerandens sig Ufdragsbestyrkande

'^L-y
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148 2011-09-24

Staffanstorps Energi Försäljnings AB (under namnänd-
ring), förslag till ny bolagsordning (dnr Ks 2012.285)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Energi Försäljnings AB (under
namnändring).

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kommundirektören för bearbetning enligt av ar-
betsutskottet i ärendet lämnade direktiv.

Ordförandens sign Justerandens si^n Utdragsbestyrkande

<iL^y-^(/-.^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(23)

m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149 2012-09-24

Staffanstorps Energi AB, förslag till ny bolagsordning
(dnr Ks 2012.286)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Energi AB.

Arbetsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde med arbetsut-
skottet den 29 oktober 2012.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

^f

' ^/

.^^
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(23)

m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 150 2012-09-24

Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Syd-
vatten AB m m, redovisning av förslag till (dnr Ks
2010.284)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende enligt utarbetade förslag till
nytt konsortialavtal och ny bolagsordning för Sydvatten AB.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 20 de-
cember 2010, g 106, beslutat att säga upp ingånget konsortialavtal avseende re-
gional vattenförsörjning genom Sydvatten AB/ och att uppdra till kommunsty-
relsen att föra förhandlingar om fortsatt giltighet av konsortialavtal avseende
regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB/ och detta aktiebolags bestånd.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga i ärendet lämnad information till handlingarna.

ö rdfö ra n d ens sign Justérandens sign U td råg s bestyrka n d e

<iL-7

..-^ f
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 151 2012-09-24

Lokalprogram med hyreskalkyl för ny förskola i Kyrkhed-
dinge (dnr Ks 2011.333)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende enligt sitt beslut den 26 mars
2012, § 52, att hos Staffanstorps Kommunfastigheter AB beställa förkalkyl och
lokalprogram för ny förskola i Kyrkheddinge/ då att/ enligt arbetsutskottets be-
slut den 27 augusti 2012, g 137, vara färdigställda för behandling av arbetsut-
skottet vid dess sammanträde den 24 september 2012.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att när nybyggnadsprojekt för
kommunens verksamheter påbörjas skall detta ske genom att arbetsutskottet
hos Staffanstorps Kommunfastigheter AB beställer förkalkyl och lokalprogram/
varefter kommunstyrelsen godkänner lokalprogram med hyreskalkyl/ varige-
nom då även godkännes projektets påbörjande inom de ramar som anges i pro-
gram och kalkyl.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet föreliggande lokalprogram med hyreskalkyl för ny för-
skola i Kyrkheddinge/ då innebärande godkännande av detta projekt inom de
ramar som anges i program och kalkyl.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^^7 -9

rc-/'> ~^



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152 2012-09-24

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om antagande av
gemensamt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor m m/ vilket
enligt denna lag skall antas av kommunfullmäktige för varje mandatperiod/ då
för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommundirektören att vid arbetsutskottets ordinarie samman-
trade den 29 oktober 2012 redovisa dels ett vad gäller formuleringen av angivna
mål bearbetat förslag till gemensamt handlingsprogram för Staffanstorps
kommun enligt lag om skydd mot olyckor m m/ dels var i Staffanstorps kom-
muns regelsystem sådant handlingsprogram bör inordnas.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande

^ ^/,
/7
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(23)

m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153 2012-09-24

Verksamhetsbeskrivning fÖrStaffanstorps kommuns
räddningstjänst, fastställande av (dnr Ks 2012.287)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om antagande av
verksamhetsplan för Staffanstorps kommuns räddningstjänst.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommundirektören att vid arbetsutskottets ordinarie samman-
trade den 29 oktober 2012 redovisa var i Staffanstorps kommuns regelsystem
sådan verksamhetsbeskrivning för Staffanstorps kommuns räddningstjänst bör
inordnas/ då tillsammans med de förslag till förändrmgar av i ärendet fÖrelig-
gande verksamhetsbeskrivning detta föranleder.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkandé

z-^^,^
/ Ä;^

^//'..o- /.



-4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23)

m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154 2012-09-24

Stambanans närområde i Hjärup, godkännande av plan-
program för m m (dnr Ks 2012.57)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om planprogram
för stambanans närområde i Hjärup och om samrådsförfarande i sådant detalj-
planeärende.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll atfarbetsutskottet den 27 februari
2012, § 17, har beslutat uppdra till kommundirektören att upprätta nu akhiellt
förslag till planprogram/ detta då föranlett av de konsekvenser fattat beslut att
de fyra spåren på stambanan genom Hjärup skall förläggas fyra meter under
nuvarande nivå får för gatusystem m m i stambanans närområde/ samt att
kommundirektören redovisar detta i ärendet lämnade uppdrag.

Arbetsutskottet redovisar de förändringar av i ärendet föreliggande förslag till
planprogram som skall göras före ärendets handläggning i kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till kommundirektören att efterhöra när regeringens i ärendet
akhiella tillåtlighetsprÖvning kan förväntas/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta
att/ då med av arbetsutskottet påtalade förändringar/ godkänna i ärendet före-
liggande förslag till planprogram för stambanans närområde i Hjärup/ samt

att uppdra till kommundirektören att genomföra föreskrivet samrådsförfarande
om förslag till detaljplaneprogram för stambanans närområde i Hjärup.

Ordförä n d ens sign J usterandens sign Ufdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155 2012-09-24

Föravtal beträffande utbyggnad vid Spårvägen i Hjärup,
godkännande av m m (dnr Ks 2012.288)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt utarbetat
förslag till föravtal rörande överlåtelse av del av Staffanstorp Hjärup 4:2, liksom
samarbete gällande detaljplanearbete och principer för exploatering av denna
fastighet.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet föreliggande föravtal beträf-
fande utbyggnad vid Spårvägen i Hjärup/ omfattande Staffanstorp Hjärup 4:2,
jämte härför utarbetad kalkyl.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta avslå ordföran-
d ens yrkande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat
bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet föreliggande föravtal beträffande utbyggnad vid Spår-
vägen i Hjärup/ omfattande Staffanstorp Hjärup 4:2 jämte härför utarbetad
kalkyl.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) skriftligen enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandensslgn Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
(Föravtal beträffande utbyggnad vid Spår/ägen i Hjärup, m m godkännande av)

Vi socialdemokrater har i samband med antagandet av Tillväxt 7000

redovisat vår bestämda uppfattning att det inte finns skäl att bebygga

gröna oaser som exempelvis den i slutet av Spårvägen i Hjärup i riktning
mot Hjärupslundsskolan.

Vi reserverar oss således emot beslutet att godkänna och därmed träffa

ett föravtal gällande utbyggnad vid Spårvägen i Hjärup.

Staffanstorp den 1 oktober 2012

SOQALDEMO RNA l STAFFANSTORPS KOMMUN

B.\ \j

Torbjörr^l Lövqfndahl
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Kommunstyrelsens arbetsutskott g 156 2012-09-24

Information om samarbetsavtal avseende upphandlings-
stöd avseende ramavtal m m (dnr Ks 2011.169)

Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om innehållet i den 5 maj 2011
med SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) träffat avtal/ vars tecknande för-
anletts av likvidation av KommunUpphandlingSyd AB/ avseende upphand-
lingsstöd avseende ramavtal/ varvid även upplyses om att under hittillsvarande
avtalstid har SKI inte genomfört någon samordnad upphandling av ramavtal.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna/ samt

att uppdra till kommundirektören att senast vid arbetsutskottets sammanträde
den 17 december 2012 redovisa information om förhållanden som rör Staffans-
torps kommuns avtal med SKI om upphandlingsstöd avseende ramavtal.

O rdfö ra ndens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157 2012-09-24

Arbetet med framtidens skola i centrala Staffanstorp, in-
formation om (dnr Ks 2012.195)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller mformation om fortskridandet av
arbetet med verkställigheten av kommunstyrelsens beslut den 28 maj 2012, § 88.
om tillskapande av framtidens skola i centrala Staffanstorp.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign J u stera ndens sigr Utdragsbestyrkande
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