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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-11-07

Innehållsförteckning Sid

§ 134 Besvarande av medborgarförslag om parkeringsområde vid Biblio- 4
teksgatan i Staffanstorp

§ 135 Besvarande av motion om äldreombud 5

§ 136 Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 - 09-30 för kommunstyrelsen 6

137 Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 - 09-30 för Staffanstorps kom- 7
mun

138 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel m m/ fastställande av 8

139 Skattefinansiering av driftbudget för år 2012 för Staffanstorps kom- 9
mun/ ändring av beslut om

140 Budget för år 2012 för kommunstyrelsen 10

141 Investeringsbudget för år 2012 i Staffanstorps kommun/ faststäl- 13

lande av investeringsvolymer

§ 142 Investeringsbudget för år 2012 per projekt 16

143 Kommunkoncernens checkkreditbelopp/ utökning av 18

144 Genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter/ faststäl- 19
lande av

».

g 145 Ny översiktsplan för Malmö/ ÖP 2012, samrådsyttrande över 21

§ 146 Granskning av delegation av beslutanderätt/ yttrande över revi- 22

sionsrapport angående

§ 147 Pihlängenområdet/ godkännande av föravtal till exploateringsavtal 24
mm

Ördfö rån d énsslgn Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-11-07

§ 148 Folkomröstning om bibehållande av allmännyttig hyresrätt inom 26
Staffanstorpshus AB/ genom folkinitiativ väckt ärende om

149 Målbild och handlingsprogram för MalmöLundregionen/ yttrande 28
»t * f

över remissversion

150 Staffanstorp Lilla Bjällerup 10:2, förvärv av 29

§ 151 Redovisning av delegationsbeslut 30

§ 152 Redovisning av meddelanden 31

O rdforä ndens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 134 2011-11-07

Besvarande av medborgarförslag (dnr Ks 2010.228)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende om besvarande av medborgar-
förslag rörande iordningställande av parkeringsplats vid Biblioteksgatan i Staf-
fanstorp.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 25
oktober 2010, § 66, har beslutat att till kommunstyrelsen Överlämna att besluta i
detta ärende/ samt att aktuellt område nu har tillförts intilliggande fastighet och
är allmänt tillgänglig för parkering/ vilken sistnämnda information har tillställts
medborgarförslagstallaren.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att med det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget bifallet/ samt

att för kännedom anmäla detta beslut till kommunfullmäktige.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att med det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget bifallet/ samt

att för kännedom anmäla detta beslut till kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^^

^/

'^-



-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(32)

m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 145 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 135 2011-11-07

Besvarande av motion om äldreombud (dnr Ks 2009.277)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av/ av Olle Althin (SPI) m fl väckt/ motion om äldreombud.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 30 no-
vember 2009, g 126, beslutat att remittera denna motion till kommunstyrelsen
för beslut om beredning/ varefter kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 feb-
ruari 2010, § 14, beslutat att för yttrande remittera motion till socialnämnden/
som den 19 september 2011, § 77, beslutat att avge i ärendet föreliggande ytt-
rande.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ra g s bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 130 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 136 2011-11-07

Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 --09-30 för kommun-
styrelsen (dnr Ks 2011.72)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2011-01-01 - - 09-30 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2011-01-01 - - 09-30.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens
verksamheter för tidsperioden 2011-01-01 - - 09-30.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens
verksamheter för tidsperioden 2011-01-01 - - 09-30.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 131 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 137 2011-11-07

Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 --09-30 för Staffans-
torps kommun (dnr Ks 2011.74)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2011-01-01 - - 09-30 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende Staffanstorps kommuns verksam-
heter för tidsperioden 2011-01-01 - - 09-30.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning avseende Staffanstorps kom-
muns verksamheter för tidsperioden 2011-01-01 - - 09-30, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning avse-
ende tiden 2011-01-01 - - 09-30 för kommunfullmäktige.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

d

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning avseende Staffanstorps kom-
muns verksamheter för tidsperioden 2011-01-01 - - 09-30, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning avse-
ende tiden 2011-01-01 - - 09-30 för kommunfullmäktige.

Ordförandens-sign Justerandens sign Utd rägsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 138 2011-11-07

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel m m (dnr Ks
2011.66)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut den 21 september 2011, § 82, varigenom
föreslagits kommunfullmäktige besluta att anta ändrad taxa för offentlig kon-
troll av livsmedel m m.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att fr o m den l januari 2012, då med upphävande den dagen av gällande taxa
för offentlig kontroll av livsmedel m m/ fastställa taxa för offentlig kontroll av
livsmedel m m enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag den 21
september 2011, §82.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden,
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att fr o m den l januari 2012, då med upphävande den dagen av gällande taxa
för offentlig kontroll av livsmedel m m/ fastställa taxa för offentlig kontroll av
livsmedel m m enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag den 21
september 2011, § 82.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

SL/T'

>9^-'
(



-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(32)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 133 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 139 2011-11-07

Skattefinansiering av driftbudget för år 2012 i Staffans-
torps kommun, ändring av beslut om (dnr Ks 2011.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ramjustering
av kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2011, § 79, om skattefinansiering av
driftbudget för Staffanstorps kommun.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att göra ramjusteringar av budget för Staffanstorps kommun för år 2012 varef-
ter skattefinansieringen av driftbudget innebär kommunbidrag enligt följande;

. .

NAMNDA^ERKSAMHET KQMMUNBIDRAG

A. Politisk verksamhet 3 000 000 kronor

B. Kommunstyrelsen 106 860 000 kronor

C. Barn- och utbildningsnämnden 518 280 000 kronor
D. Socialnämnden 197203000 kronor
E. Tekniska nämnden 44 890 000 kronor

F. Fjärrvärmeverket l 375 000 kronor

Renhållning 500 000 kronor
VA-verket l 555 000 kronor

G. Kultur- och fritidsnämnden 32 390 000 kronor

H. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - 890 000 kronor
I. Samarbetsnämnd 2 l 760 000 kronor/

samt att för detta ändamål ianspråkta 2 853 000 kronor ur kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda utgifter.

Torbjörn Lövendahl (S) får till protokollet antecknat att han deltar i arbetsut-
skottets beslut med hänsyn till att föreslagna ramjusteringar i sig godtas.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2011-11-07

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Christian Sonessons (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hans mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut
av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att göra ramjustermgar av budget för Staffanstorps kommun för år 2012 varef-
ter skattefinansieringen av driftbudget innebär kommunbidrag enligt följande;

* »

NAMNDA^ERKSAMHET KOMMUNBIDRAG

A. Politisk verksamhet 3 000 000 kronor

B. Kommunstyrelsen 106 860 000 kronor

C. Barn- och utbildningsnämnden 518 280 000 kronor
D. Socialnämnden 197203000 kronor
E. Tekniska nämnden 44 890 000 kronor

F. F j ärr värme verket l 375 000 kronor

Renhållning 500 000 kronor
VA-verket l 555 000 kronor

G. Kultur- och fritidsnämnden 32 390 000 kronor

H. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - 890 000 kronor
I. Samarbetsnämnd 2 l 760 000 kronor/

samt att för detta ändamål ianspråkta 2 853 000 kronor ur kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda utgifter.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna får till protokollet anteck-
nät att de deltar i kommunstyrelsens beslut med hänsyn till att föreslagna ram-
justeringar i sig godtas.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande

^ ^^



<

-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (32)

^^^^
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sam manträdesdatu m

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 134 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 140 2011-11-07

Budget för år 2012 för kommunstyrelsen, fastställande av
(dnr Ks 2011.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av budget för år 2012 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt arbetsutskottets beslut §
133/11 föreslås skattefinansiering av driftbudget för kommunstyrelsen för år
2012 till 106 860 000 kronor/ att det ankommer på kommunstyrelsen att för sina
verksamheter för år 2012 fastställa budget inom given ekonomisk ram/ samt att
i ärendet föreligger utarbetat förslag till budget för år 2012 för kommunstyrel-
sens verksamheter.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till kommundirektören att i ekonomiska uppföljningar avseende
kommunstyrelsens verksamheter/ då fr o m år 2012, ge dessa en utformning
som speglar mandatperiodbeställningens olika verksamhetsområden,

n

dels föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa budget för år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter enligt i
ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) förklarar/ då med hänvisning till innehållet i Arbetare-
partiet Socialdemokraternas budgetförslag och förslaget till mandatperiodbe-
ställning/ före det att ärendet avgörs att han inte deltar i arbetsutskottets beslut.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen i 2012 års budget för kom-
munstyrelsen besluta om de förändringarna att för demokratiåtgärder skall till-
föras 300 000 kronor/ att för övergripande kvalitetssäkringsarbete skall

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-11-07

tillföras 300 000 kronor/ att för miljöledningsarbete skall tillföras 200 000 kronor
samt att neddragning om l 000 000 kronor skall göras genom avskaffande av
beställar-utföraresystemet/ vilket sammanlagt innebär en reducering av kom-
munstyrelsens budget med 200 000 kronor.

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 kommunstyrelsen
beslutat bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering
inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att fastställa budget för år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter enligt i
ärendet föreliggande förslag.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrka n de

^~^



KS 140/11 Bilaga l

<*s
aw

<Å
RESERVATION
(Kommunstyrelsens budget 2012)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande vad
gäller kommunstyrelsens budget för år 2012:

Demokratiåtgärder 300 tkr

* fr

Övergripande kvalitetssäkringsarbete 300 tkr

MiljÖledningsarbete 200 tkr

Beställar-utförarsystemet avskaffas -1 000 tkr

Kommunstyrelsen totalt - 200 tkr

I övrigt hänvisar vi till det socialdemokratiska budgetaltemativet som
lämnats i kommunfullmäktige.

Staffanstorp den 7 november 2011

so EM A I STAFFANSTORPS KOMMUN^L&E

f^

Torbjöri^ Löv^ndahl
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 135 2011-10-17

Kommunstyrelsen g 141 2011-11-07

Investeringsbudget för år 2012 i Staffanstorps kommun,
fastställande av investeringsvolymer (dnr Ks 2011.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av investeringsvolymer för investeringsbudget för år 2012 i Staffanstorps kom-
mun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 13 juni
2011, § 80, (genom s k minoritetsåterremiss) beslutat att till kommunstyrelsen
återremittera ärendet om fastställande av investeringsvolymer för investerings-
budget för år 2012 i Staffanstorps kommun för komplettering med under-
lag/specifikation utvisande grunderna för och beräkning av i ärendet föreslagna
investeringsvolymer.

I ärendet föreligger ekonomichefens yttrande.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Staf-
fanstorps kommuns investeringsvolym år 2012 till 79 600 000 kronor/ fördelat
enligt följande: kommunstyrelsen 7 300 000 kronor/ tekniska nämnden
34 300 000 kronor/ balansenheten VA-verket 38 000 000 kronor/ samt
att investeringar i den skattefinansierade verksamheten år 2012 skall finansieras
till minst 78 % av årets resultat och avskrivningar.

Torbjörn LÖvendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att tillföra tekniska nämn-
den ytterligare 3 000 000 kronor för gatubeläggning.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt

r

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.

Ö rdforandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-17

Kommunstyrelsen 2011-11-07

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2012 till 79 600 000
kronor/ fördelat enligt följande

kommunstyrelsen 7 300 000 kronor/
tekniska nämnden 34 300 000 kronor/
balansenheten VA-verket 38 000 000 kronor/ samt

att investeringar i den skattefmansierade verksamheten år 2012 skall finansieras
till minst 78 % av årets resultat och avskrivningar.

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta att tillföra tekniska nämnden ytterligare 3 000 000 kro-
nor för gatubeläggning.

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 kommunstyrelsen be-
slutat bifalla ordförandens yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

// Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. Den som bifaller Torbjörn
Lövendahls (S) yrkande röstar nej."

O rdfö ra ri dens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-11-07

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Michael Sandin (M)/
Christian Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Liliana
Lindström (M)/ Eric Tabich (M)/ Yvonne Nilsson (C)/ Helene Öhman (FP)och
Bertil Persson (M)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre
Sjöström (S)/ Laila Olsen (S)/ och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2012 till 79 600 000
kronor/ fördelat enligt följande

kommunstyrelsen 7 300 000 kronor,
tekniska nämnden 34 300 000 kronor/
balansenheten VA-verket 38 000 000 kronor/ samt

att investeringar i den skattefinansierade verksamheten år 2012 skall finansieras
till minst 78 % av årets resultat och avskrivningar.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
(Investeringsbudgeten 2012)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande vad
gäller investeringsbudgeten för år 2012:

att tillföra tekniska nämnden ytterligare 3 000 000 kronor för
gatubeläggning.

I övrigt hänvisar vi till det socialdemokratiska budgetaltemativet som
lämnats i kommunfullmäktige.

Staffanstorp den 7 november 2011

SOCI EM T A I STAFFANSTORFS KOMMUN

y

Torbjör^i Löv^fendahl
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 136 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 142 2011-11-07

Investeringsbudget per projekt för år 2012 (dnr Ks
2011.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av mvesteringsbudget för år 2012.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i tidigare ärende vid dagens
sammanträde har föreslagits kommunstyrelsen besluta att föreslå kommun-
fullmäktige besluta att fastställa investeringsvolymer för investeringsbudget för
år 2012 i Staffanstorps kommun/ samt att i ärendet föreligger enligt detta förslag
utarbetat förslag till investeringsbudget per projekt för år 2012.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att, då under förutsättning av kommunfullmäktiges
bifall till förslag om fastställande av investeringsvolymer för investeringsbud-
get för år 2012 i Staffanstorps kommun/ fastställa investeringsbudget per pro-
jekt för år 2012 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta att tillföra tekniska nämnden ytterligare 3 000 000 kronor för
gatubeläggning.

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/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till förslag om fast-
ställande av investeringsvolymer för investeringsbudget för år 2012 i Staffans-
torps kommun/ fastställa investeringsbudget per projekt för år 2012 enligt i
ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdes datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-17

Kommunstyrelsen 2011-11-07

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att ällföra tek-
niska nämnden ytterligare 3 000 000 kronor för gatubeläggrdng.

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 kommunstyrelsen be-
slutat bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden då votering
inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till förslag om fast-
ställande av investeringsvolymer för investeringsbudget för år 2012 i Staffans-
torps kommun/ fastställa investeringsbudget per projekt för år 2012 enligt i
ärendet föreliggande förslag.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande
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RESERVATION
(Investeringsbudgeten 2012 - per projekt)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande vad
gäller investeringsbudgeten för år 2012:

att tillföra tekniska nämnden ytterligare 3 000 000 kronor för
gatubeläggning.

I övrigt hänvisar vi till det socialdemokratiska budgetaltemativet som
lämnats i kommunfullmäktige.

Staffanstorp den 7 november 2011

s ALDE ATEItNA I STAFFANSTORPS KOMMUNs
r*

Torbjöri^ Löve^idahl

^^^7
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 137 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 143 2011-11-07

Kommunkoncernens checkkreditbelopp, utökning av (dnr
Ks 2011.296)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt ekonomi-
chefens skrivelse den 11 oktober 2011 med förslag om att den beviljade krediten
för kommunkoncemens huvudkonto/ som för närvarande enligt kommunfull-
mäktiges beslut den 25 oktober 2010, § 62, uppgår till 50 000 000 kronor/ skall
höjas till 65 000 000 kronor.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att kreditgränsen på kommunkoncernens huvudkonto skall höjas till 65 000 000
kronor/ varav 55 000 000 kronor utgör Staffanstorps kommuns andel av frotal-
beloppet/ och 10 000 000 kronor avser Staffanstorps Centrum AB:s/ inklusive
dotterbolag/ andel av totalbeloppet.

;

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta avslå arbetsut-
skottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Yvonne Nilssons (C) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att kreditgränsen på kommunkoncemens huvudkonto skall höjas till 65 000 000
kronor/ varav 55 000 000 kronor utgör Staffanstorps kommuns andel av total-
beloppet/ och 10 000 000 kronor avser Staffanstorps Centrum AB:s/ inklusive
dotterbolag/ andel av totalbeloppet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^^ ^
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 138 2011-10-17

Kommunstyrelsen g 144 2011-11-07

Genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter
m m, fastställande av (dnr Ks 2011.301)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter/ då inklusive för
politikområdet ekonomisk prioritering.

Arbetsutskottet redovisar de påkallade redaktionella förändrmgar som skall
företas i föreliggande förslag till genomförandeplan före kommunstyrelsens
avgörande av ärendet.

Arbetsutskottet beslutar föres l å kommunstyrelsen besluta

att efter det att påkallade redaktionella förändringar gjorts/ fastställa i ärendet
föreliggande genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter/ då in-
klusive för politikområdet ekonomisk prioritering/ samt

att ianspråkta l 200 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter år 2012 för bestridande av de merkostnader enligt första att-satsen i
fastställd genomfÖrandeplan innebär i förhållande till budget.

Torbjörn Lövendahl (S) förklarar före det att ärendet avgörs att han inte deltar i
arbetsutskottets beslut.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att av arbetsutskottet påtalade
förändringar har gjorts i i ärendet föreliggande genomförandeplan.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
fastställa i ärendet föreliggande genomförandeplan för kommunstyrelsens
verksamheter/ då inklusive för politikområdet ekonomisk prioritering/ samt att
ianspråkta l 200 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda ut-
gifter år 2012 för bestridande av de merkostnader enligt första att-satsen i fast-
ställd genomförandeplan innebär i förhållande till budget.

Ordförandens~sign Justérandens sign Utdrags bestyrkande

^^ ^-7
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-11-07

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att fastställa i ärendet föreliggande genomförandeplan för kommunstyrelsens
verksamheter/ då inklusive för politikområdet ekonomisk prioritering/ samt

att ianspråkta l 200 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter år 2012 för bestridande av de merkostnader enligt första att-satsen i
fastställd genomförandeplan innebär i förhållande till budget.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna förklarar före det att ord-
föranden ställer proposition på i ärendet framställt yrkande att de ej deltar i
kommunstyrelsens beslut.

Ordförandens sign Justérandens sign U td råg s bestyrka n de

^5 ^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 145 2011-11-07

Ny översiktsplan för Malmö ÖP 2012, samrådsyttrande
över (dnr Ks 2011.170)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt Malmö
stads remiss av samrådsunderlag/planstrategi inom ramen för framtagande av

* *

förslag till ny Översiktsplan för Malmö ÖP 2012.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att dll Malmö stad avge yttrande i enlighet med i ärendet föreliggande förslag.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att till Malmö stad avge yttrande i enlighet med i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

^^ ^-
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 142 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 146 2011-11-07

Granskning av delegation av beslutanderätt, yttrande över
revisionsrapport angående (dnr Ks 201 1.267)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om yttrande
över revisionsrapporten "Delegation av beslutanderätten i kommunstyrelsen
och nämnderna".

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att av revisionsrapporten/ i den del
som den avser bedömning av kommunstyrelsens delegationsordning endast
innehåller förslag till vissa redaktionella förändringar.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att samtidigt som kommunstyrelsen nästa gång beslutar om saklig förändring
av innehållet i kommunstyrelsens delegationsordning skall även beslutas om
ändringar enligt av kommunrevisionen framförda synpunkter om placering av
avsnitt om regler och rutiner m m/ samt

att som kommunstyrelsens svar i ärendet till kommunrevisionen översända
detta beslut.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att samtidigt som kommunstyrelsen nästa gång beslutar om saklig förändring
av innehållet i kommunstyrelsens delegationsordning skall även beslutas om
ändringar enligt av kommunrevisionen framförda synpunkter om placering av
avsnitt om regler och rutiner m m/ samt

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-11-07

att som kommunstyrelsens svar i ärendet till kommunrevisionen Översända
detta beslut.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 147 2011-11-07

Pihlängen-området, godkännande av föravtal till exploate-
ringsavtal m m (dnr Ks 2011.297)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av föravtal till exploateringsavtal med ägare till fastigheterna Staffans-
torp Stora Uppåkra 2:14 och 2:56 ingående i det framtida exploateringsområdet
Pihlängen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att uppgiften om äganderätten till
fastigheter i föreslaget avtal med Jan Berggren m fl inte är korrekt men att vid
kommunstyrelsens handläggning av ärendet kan förutsättas föreligga i akhiellt
hänseende rättat avtal.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att/ då under förutsättning av i att dessa avtal anges korrekta uppgifter om fas-
tighetsägarförhållandena/ godkänna dels i ärendet föreliggande två/ dels med
NCC AB/ dels med Jan Berggren m fl/ föravtal till exploatermgsavtal beträf-
fande Pihlängen/ omfattande Stora Uppåkra 2.14, 2:56, 2:62 m fl dels ny tid- och
kostnadskalkyl för förutsatt detaljplanearbete.

Det antecknas all kommunstyrelsens protokoll att i ärendet föreligger sådana
korrekta avtal som arbetsutskottet villkorat sitt beslutsförslag med.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta godkänna dels
i ärendet föreliggande två/ dels med NCC AB/ dels med Jan Berggren m fl/ fö-
ravtal till exploatermgsavtal beträffande Pihlängen/ omfattande Stora Uppåkra
2.14, 2:56, 2:62 m fl dels ny tid- och kostnadskalkyl för förutsatt detaljplanear-
bete.

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta avslå Christian
Sonessons (M) yrkande.

O rdfo ra n de nssign Justerandens sign Utd råg sbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-11-07

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Yvonne Nilssons (C) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna dels i ärendet föreliggande två/ dels med NCC AB/ dels med Jan
Berggren m fl/ föravtal till exploateringsavtal beträffande Pihlängen/ omfat-
tände Stora Uppåkra 2.14, 2:56, 2:62 m fl dels ny tid- och kostnadskalkyl för för-
utsatt detaljplanearbete.

Mot beslutet reserverar sig Yvonne Nilsson (C) muntligen till förmån för eget
yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen g 148 2011-11-07

Folkomröstning om bibehållande av allmännyttig hyres-
rätt inom Staffanstorpshus AB, genom folkinitiativ väckt
ärende om (dnr Ks 2011.182)

Kommunstyrelsen upptar för beredning ärende som väckts genom folkinitiativ
om folkomröstning om bibehållande av allmännyttiga hyresrättbostäder.

Till kommunstyrelsens protokoll antecknas följande.

Under juni månad 2011 har sammanlagt 2355 personer/ vilket antal kan bedö-
mas överstiga 10 % av de röstberättigade i Staffanstorps kommun, ingivit initi-
ativ som uppfyller i 5 kap 23 § kommunallagen (1991:900) ställda formella krav/
vid vilket förhållande kommunfullmäktige skall pröva ärende om förslag att
hålla folkomröstning rörande bibehållande av allmännyttig hyresrätt inom Staf-
fanstorpshus AB i minst samma omfattning som för närvarande.

Av 5 kap 34a § kommunallagen följer kommunfullmäktige skall besluta att
folkomröstning skall hållas om den fråga som initiativet avser är sådan att
kommunfullmäktige kan besluta om den/ och inte minst två tredjedelar av de
närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta före-
slå kommunfullmäktige besluta att det inte skall hållas någon folkomröstning i
frågan om bibehållande av allmännyttig hyresrätt inom Staffanstorpshus AB i
minst samma omfattning som för närvarande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandens-sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2011-11-07

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att det inte skall hållas någon folkomröstning i frågan om bibehållande av all-
märmyttig hyresrätt inom Staffanstorpshus AB i minst samma omfattning som
för närvarande.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna får till protokollet anteck-
nät följande: "Socialdemokraterna och Moderaterna har den 25 oktober mgått i
ärendet föreliggande överenskommelse gällande villkoren för den allmännyt-
tiga hyresrätten i vår kommun/ varför vi röstar nej till genomförande av en
folkomröstning i frågan."

Ledamoten för Folkpartiet Liberalerna får till protokollet antecknat följande:
"Det är Folkpartiet Liberalernas uppfattning att man inte skall slösa med skatte-
betalamas pengar genom att hålla folkomröstningar om förhållanden där be-
sluten redan är fattade/ det är en typ av skendemokrati som vi inte vill med-
verka i. Vi väljer därför att avstå från att delta i omröstningen. Dock beklagar vi
att den oheliga allians som S och M bildat genom sin gemensamma
Överenskommelse inte varit föremål för en debatt i fullmäktige. Det hade ju
åtminstone till viss del kompenserat för det demokratiunderskott vi nu tvingas
bevittna och acceptera. //

Ledamoten för Centerpartiet anmäler före det att ordföranden ställer proposi-
tion på i ärendet framställt yrkande att hon inte deltar i kommunstyrelsens be-
slut.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

JL/?

^^



-tt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(32)

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen g 149 2011-11-07

Målbild och handlingsprogram för MalmÖLundregionen,
yttrande över remissversion (dnr Ks 2011.319)

Kommunstyrelsen upptar ärende om yttrande över KTH:s remissversion av
rapporten //Målbild och handlingsprogram för MalmöLundregionen".

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet föreligger av kom-
mundirektören utarbetat förslag till remissyttrande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
avge yttrande enligt i ärendet föreliggande förslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att avge yttrande enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 150 2011-11-07

Staffanstorp Lilla BJällerup 10:2, förvärv av (dnr Ks
2011.320)

Kommunstyrelsen upptar ärende om förvärv av Staffanstorp Lilla Bjällerup
10:2, då på villkor enligt i ärendet föreliggande förslag till köpekontrakt.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att förvärvet är ett led i Tillväxt
7000- programmet/ att kommunfullmäktige den 6 februari 2006, § l, beslutat bl
a att uppdra till kommunstyrelsen att genom köp eller på annat sätt förvärva all
sådan mark som behövs för att möjliggöra att Tillväxt 7000-programmet kan
förverkligas/ samt att kommunstyrelsen därför äger befogenhet att besluta om i
ärendet aktuellt markförvärv.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
förvärva Staffanstorp Lilla Bjällerup 10:2 på de villkor som framgår av i ärendet
föreliggande köpekontrakt/ samt att utgiften för fastighetsförvärv enligt första
att-satsen skall finansieras genom ianspråktagande av Staffanstorps kommuns
likvida medel.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att förvärva Staffanstorp Ulla Bjällerup 10:2 på de villkor som framgår av i
ärendet föreliggande köpekontrakt/ samt

att utgiften för fastighetsförvärv enligt första att-satsen skall finansieras genom
ianspråktagande av Staffanstorps kommuns likvida medel.

Ledamoten för Centerpartiet anmäler före det att ordföranden ställer proposi-
tion på i ärendet framställt yrkande att hon inte deltar i kommunstyrelsens be-
slut.

Ord fö ra n d e ns sign Justera ndens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammantradesdatum

Kommunstyrelsen g 151 2011-11-07

Redovisning av delegationsbeslut

Ordförandens delegaäonsbeslut:

a) Fullmakt - ägarsamråd Kommunassurans Syd Försäkrings AB
*. *.

Övriga delegationsbeslut:

b) Lotteriällstånd - Staffanstorps Pensionärsförening/ PRO

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandéns sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 152 2011-11-07

Redovisning av meddelanden m m

a) Kommunförbundet Skånes meddelande om medlemsavgift 2012

b) Sjöbo kommuns och Simrishamns kommuns beslut om medfinan-
siering av jämvägsutredning och förstudie Simrishamnsbanan.
Dnr 2010.27

c) Protokoll från styrelsesammanträde med Staffanstorps Centrum
AB/ 2011-01-31/ 2011-02-28, 2011-08-24

d) Protokoll från styrelsesammanträde med Staffanstorps Kommun-
fastigheter AB/ 2011-05-20

e) Protokoll från styrelsesammanträde med Staffanstorpshus AB/
2011-06-16

f) Försäljning av del av Brågarp 6:1 samt Brågarp 6:858 - Mims In-
vestAB.Dnr2011.283

g) Skrivelser angående förhandsbesked Nevishög 15:28. Dnr
2011.269

h) Förvaltningsrättens dom gällande överprövning enligt lagen om
offentlig upphandling/ LOU (Macsupport AB). Dnr 2011.284

i) Sveriges Kommuner och Landstings rapport - En hållbar kom-
munal organisation utan jäv

j) Avtal om finansiella tjänster mellan Staffanstorps kommun och
Färs & Frosta Sparbank. Dnr 2011.290

*

k) Överenskommelse om fastighetsreglering och markanvisning med
Skånska Mark och Exploatering Nya Hem AB gällande Hjärup
18:1 och Hjärup 4:2. Dnr 2010.138

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^$ ?L
^



p

-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (32)

%
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-11-07

l) Regionala tillväxtnämndens remiss gällande bredbandsstrategi för
Skane.Dnr2011.208

m) Försäljning av del av Kabbarp 3:8 till fastigheterna Kabbarp 10:6
och 15:1. Dnr 2011.237

n) Skrivelse till statskontoret angående laglighetsprövning av kom-
munala beslut. Dnr 2011.268

o) Ansökan om bidrag för Kommunalt Partnerskap - projekt
Townplanning 2012-13, Namibia. Dnr 2011.298

p) Ansökan om bidrag för Kommunalt Partnerskap - projekt Brand-
försvar 2012-13, Namibia. Dnr 2011.299

q) Ansökan om bidrag för Kommunalt Partnerskap - projekt ledning
och samordning 2012-13, Namibia. Dnr 2011.300

r) Avtal med Transcom Credit Management Services AB om inkas-
sotjänster. Dnr 2011.252

s) Sydvattens meddelande om höjning av fast avgift samt fakture-
ringar 2012

t) Protokoll från styrelsesammanträde 2011-10-07 med Staffanstorps
Energi AB och Staffanstorps Energi Försäljnings AB

u) Svar på skrivelse från Föreningen Vanvård och Bortglömd.
Dnr 2011.304

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sigr Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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