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m Sammanträdesdatum 2011-12-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Rådhuset/ sammanträdesrum Uppåkra/ måndagenPlats och tid

den 5 december 2011, klockan 18.00 -18.25

Beslutande Michael Sandin (M)/ ordf Laila Olsen (S)
Torbjörn Lövendahl (S) Shkurte Xhemajli (M)
Eric Tabich (M) Carina Dilton (S)
Pierre Sjöström (S) Liliana Lindström (M)
Henrik Lethin (M) Bertil Persson (M)

*.

Nino Vidovic (M) Helene Öhman (FP)
Yvonne Nilsson (C)

Övriga deltagande Werner Unger (S) Solveig Ohlsson (S)
Pia Jönsson (S) Eric Hamilton (M)
Anders Olin (M) Björn Magnusson (FP)
Olle Benner (MP) Ingalill Hellberg
Björn Stigborg (S) Brita Kristiansson
Pierre Lindberg (M) 153

Utses att justera Torbjörn Lövendahl
Justeringens plats och tid Rådhuset,2qiM2-06 klockan 11.00
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2011-12-05

Datum för anslags uppsättande 2011-12-07
Datum för anslags nedtagande 2011-12-30
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-12-05

nnehållsförteckning Sid

§ 153 Besvarande av medborgarförslag om gratis bussresor för pensionä- 4
rer

§ 154 Besvarande av motion om nattbusstrafik 7

155 Besvarande av motion om införande av e-faktura i Staffanstorps 10
kommun

156 Besvarande av motion om införande av F-9 skola i Staffanstorps 11
kommun

§ 157 Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 - 10-30 för kommunstyrelsen 12

158 Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 - 10-30 för Staffanstorps kom- 13
mun

§ 159 Betänkandet "Spara i goda tider" SOU 2011:59, yttrande över 14

160 Ny hyresmodell för kommunens verksamhetsfastigheter 15

§ 161 Anmälan av samlad budget för år 2012, samt av samlad genomfö- 17
randeplan

§ 162 Exploateringskalkyl för Vikhem III-projektet, fastställande av 18

163 Föravtal till markanvisningsavtal/överlåtelseavtal avseende del av 19
Vikhem III-området

§ 164 Staffanstorp Nevishög 15:2 och 15:3, godkännande av fastighetsre- 20
gleringsavtal

§ 165 Staffanstorp Nevishög 15:4, godkännande av exploateringsavtal 22

* *

166 Staffanstorp Onsvala 2:33, godkännande av fastighetsregleringsavtal 23

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Samma n trades datum

Kommunstyrelsen 2011-12-05

§ 167 Staffanstorp Djurslöv 7:12, godkännande av fastighetsregleringsav- 25
tal

§ 168 Del av Staffanstorp Kyrkheddinge 14:1 och del av Staffanstorp 26

Kyrkheddinge 8:2, godkännande av fastighetsregleringsavtal m m
* *

169 Ändrad förvaltrdngsorgarnsation, godkännande av 27

§ 170 Redovisning av delegationsbeslut 29

§ 171 Redovisning av meddelanden 30

172 Övrigt 32

Ö rdfö randens sigr Justerandens sign U td råg sbestyrkande
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^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 153 2011-12-05

Besvarande av medborgarförslag om gratis bussresor för
pensionärer (dnr Ks 2011 .193)

Kommunfullmäktige har den 24 oktober 2011, § 126, beslutat att till kommun-
styrelsen överlämna att besluta i ärende/ väckt genom medborgarförslag/ om att
införa gratis bussresor för personer för i Staffanstorps kommun boende pensio-
närer som är över 75 år.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunstyrelsen den 3 oktober
2011, § 114, i ärende om utredning om gratis kollektivtrafikresor för pensionä-
rer/ har beslutat att inte med Skånetrafiken avtala om att pensionärer boende i
Staffanstorps kommun skall ha möjligheter till kostnadsfria kollektivtrafikresor.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget/ samt att för kännedom
anmäla kommunstyrelsens beslut till kommunfullmäktige.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta att med Skånetrafiken avtala om att personer som fyllt 75 år
boende i Staffanstorps kommun från och med den l mars 2012 ska ha möjlighet
till kostnadsfria kollektivtrafikresor/ att återkomma med finansieringen inom
ramen för 2012 års budget/ samt att därmed bifalla medborgarförslaget

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 avslå medborgarförslaget/ samt

att för kännedom anmäla kommunstyrelsens beslut till kommunfullmäktige.

Ordförandens sig Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-21

Kommunstyrelsen 2011-12-05

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

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att medborgarförslagsställaren
som är närvarande vid behandling av detta ärende/ yttrar sig innan den
politiska debatten som föregår avgörandet av ärendet.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar/ med instämmande av Helene Öhman
(FP)/ att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsfÖrslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att med Ska-
netrafiken avtala om att personer som fyllt 75 år boende i Staffanstorps kom-
mun från och med den l mars 2012 ska ha möjlighet till kostnadsfria kollektiv-
trafikresor/ att återkomma med finansieringen inom ramen för 2012 års budget/
samt att därmed bifalla medborgarförslaget.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget m fl 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 m fl yrkande röstar ja. Den som bifaller
Torbjörn LÖvendahls (S) yrkande röstar nej. //

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

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrka n de
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-12-05

Kommunstyrelsen har således beslutat

att avslå medborgarförslaget/ samt

att för kännedom anmäla kommunstyrelsens beslut till kommunfullmäktige.

Mot beslutet reserverar sig muntligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna till förmån för Torbjörn Lövendahls (S) yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 161 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 154 2011-12-05

Besvarande av motion om nattbusstrafik (dnr Ks
2010.273)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Ola Möller (S) väckt motion om nattbusstrafik.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunstyrelsen den 31 janu-
ari 2011, § 12, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen/
samt att kommunfullmäktige den 7 februari 2011, g 9/ beslutat att/ då genom s k
minoritetsåterremiss/ återremittera ärendet till kommunstyrelsen för inhäm-
tände av yttrande från Skånetrafiken.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta dels att
uppdra till kommundirektören att vid kommande överläggningar med Skåne-
trafiken om ordinarie tidtabell gällande från december månad 2012 verka för att
nattrafik till och från Malmö och Lund införs då/ i vart fall under helger/ dels
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med
arbetsutskottets beslut i ärendet anse motionen besvarad.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
l

styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen på så
sätt att en provperiod om fyra månader genomföres under år 2012, varefter ut-
värdering sker för fortsatt ställningstagande/ samt att efter överenskommelse
med Skånetrafiken återkomma i finansieringsfrågan.

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 dels

att uppdra till kommundirektören att vid kommande överläggningar med Skå-
netrafiken om ordinarie tidtabell gällande från december månad 2012 verka för
att nattrafik till och från Malmö och Lund införs då/ i vart fall under helger/

Ordförandens sign Justerandens sig Utdrag s bestyrka n d e
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-21

Kommunstyrelsen 2011-12-05

r

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att med arbetsutskottets beslut i ärendet anse motionen besvarad.

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar/ med instämmande av Helene Öhman (FP)/ att kom-
munstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta att bifalla motionen på så sätt att en provperiod om
fyra månader genomföres under år 2012, varefter utvärdering sker för fortsatt
ställningstagande/ samt att efter överenskommelse med Skånetrafiken åter -
komma i finansieringsfrågan.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Henrik Lethins (M) m fl och Torbjörn Lövendahls (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kom-
munstyrelsen beslutat bifalla Henrik Lefchins (M) m fl yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

"Den som bifaller Henrik Lethins (M) m fl yrkande röstar ja. Den som bifaller
Torbjörn LÖvendahls (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Michael Sandin (M)/
Eric Tabich (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/
Liliana Lindström (M)/ Bertil Persson (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Helene
* *

Ohman (FP) och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström
(S)/ Laila Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Ordförandens slgi Justerandens sigr U td ra gsbestyrkande
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STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-12-05

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att med arbetsutskottets beslut i ärendet anse motionen besvarad.

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

O rdfö ra n den s sig Justerandens sigr Utdrag s bestyrka n de
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KS § 154/11 Bilaga l
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RESERVATION
(Nattbusstrafilc)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen på så sätt att en provperiod om fyra månader
genomföres under år 2012, varefter utyärdering sker för fortsatt
ställningstagande/ samt

att efter överenskommelse med Skånetrafiken återkomma i l

finansieringsfrågan.

Staffanstorp den 5 december 2011

SQ0ALDEMR A I STAFFANSTORPS KOMMUN

k

Torbj Öm Löve^idah

^^^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 162 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 155 2011-12-05

Besvarande av motion om införande av e-faktura i Staf-
fanstorps kommun (dnr Ks 2011.270)

Kommunfullmäktige har den 24 oktober 2011, g 129, beslutat att till kommun-
styrelsen/ för beslut om beredning/ remittera av Pierre Sjöström (S) väckt mo-
tion om införande av e-faktura i Staffanstorps kommun (inkl koncernbolag).

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger av ekonomi-
chefen utarbetad tjänsteskrivelse.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta dels
att uppdra till kommundirektören att tillse att det snarast införs möjlighet till
betalning genom e-faktura av sådana fakturor som utställs av Staffanstorps
kommun och dess majoritetsägda bolag/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att med arbetsutskottets beslut i ärendet anse motionen bifallen.

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 arbetsutskottets beslut i ärendet anse motionen bifallen.

Ordförandens sigi Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^^^ ^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 163 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 156 2011-12-05

Besvarande av motion om införande av F-9-skola i Staf-
fanstorps kommun (dnr Ks 2011.307)

Kommunfullmäktige har den 26 oktober juni 2011, g 149, beslutat att till kom-
munstyrelsen/ för beslut om beredning/ remittera av Helene Öhman (FP) väckt
motion med förslag om införande av F-9-skola i Staffanstorps kommun.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att med arbetsutskottets beslut § 166/11 om utredning av lokalförsörjnmgsfrå-
gör anse motionen bifallen.

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 arbetsutskottets beslut g 166/11 om utredning av lokalförsÖrjningsfrå-
gör anse motionen bifallen.

Ordförandens sig J ustérandens sign Utdragsbestyrkande

^./
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 157 2011-12-05

Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 - - 10-31 för kommun-
styrelsen (dnr Ks 2011.72)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2011-01-01 - -10-31 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2011-01-01 - - 10-31.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till kommundirektören att vi nästkommande ordinarie samman-
trade med arbetsutskottet redovisa förekommande behov av nedskrivningar
mom exploateringsverksamheten/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommun-
styrelsens verksamheter för tidsperioden 2011-01-01 - -10-31.

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 votermg inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommun-
styrelsens verksamheter för tidsperioden 2011-01-01 - -10-31.

O rd fö ra n d en s sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott g 148 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 158 2011-12-05

Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 - - 10-31 för Staffans-
torps kommun (dnr Ks 2011.74)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2011-01-01 - - 10-31 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 - -10-31.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende Staffans-
torps kommuns verksamheter för tidsperioden 2011-01-01 - -10-31, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning avse-
ende tiden 2011-01-01 - - 10-31 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.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende Staffans-
torps kommuns verksamheter för tidsperioden 2011-01-01 - - 10-31, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning avse-
ende tiden 2011-01-01 - - 10-31 för kommunfullmäktige.

Ordförandens sigr J u ste randens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149 2011-11-21

Kommunstyrelsen g 159 2011-12-05

Betänkandet "Spara i goda tider", SOU 2011:59, yttrande
över (dnr Ks 2011.282)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt regerings-
kansliets remiss den 23 september 2011 av betänkandet "Spara i goda tider - för
en stabil kommunal verksamhet"/ SOU 2011:59.

I ärendet föreligger av ekonomichefen utarbetat förslag till yttrande.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att som Staffanstorps kommuns yttrande Över betänkandet "Spara i goda tider -
för en stabil kommunal verksamhet"/ SOU 2011:59 lämna de synpunkter som
framgår av ekonomichefens i ärendet utarbetade skrivelse.

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 som Staffanstorps kommuns yttrande över betänkandet "Spara i goda tider -
för en stabil kommunal verksamhet"/ SOU 2011:59 lämna de synpunkter som
framgår av ekonomichefens i ärendet utarbetade skrivelse.

O rdfö ra n dens sigi Justerandens sign Utdragsbéstyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 169 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 160 2011-12-05

Ny hyresmodell för kommunens verksamhetsfastigheter
(dnr Ks 2011.336)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende enligt kommundirektörens
skrivelse den 18 november 2011 med förslag till ny hyresmodell vad gäller Staf-
fanstorps kommuns av Staffanstorps Kommunfastigheter AB förhyrda verk-
samhetslokaler.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att uppdra till kommunstyrelsen att teckna ett nytt 25 årigt hyresavtal med fem
åriga avstämningar av avtalskonstmktionen med Staffanstorps Kommunfastig-
heter AB att börja gälla fr o m 2012, där hyresnivån indexeras med 100 % av
KPI/ samt

att nu gällande hyresnivå på 67 miljoner kronor per år höjs till 70 miljoner kro-
nor per år fr o m år 2012 för att därefter indexeras till 100 % KPI för att kunna
erbjuda en hyra till l 400 kr/kvm/år för nyproduktion av skolor och förskolor.

Torbjörn Lövendahl (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen, då med tillägg av
orden //i 2012 års kostnadsnivå" mellan orden //år// och "för" i andra att-satsen
skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att återremittera
ärendet för redovisning av ett förslag som täcker det eftersatta undehålls-
behovet.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Pierre Sjöströms (S) återremissyrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att
enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat avslå detta yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sigr Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

// Den som avslår Pierre Sjöströms (S) återremissyrkande röstar ja. Den som bi-
faller Pierre Sjöströms (S) återremissyrkande röstar nej//

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Michael Sandin (M)/
Eric Tabich (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/
Liliana Lindström (M)/ Bertil Persson (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Helene
* *

Ohman (FP) och fyra nej-rÖster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström
(S)/ Laila OIsen (S) och Carina Dilton (S).

Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande om avgörande i sak
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 uppdra till kommunstyrelsen att teckna ett nytt 25 årigt hyresavtal med fem
åriga avstämningar av avtalskonstruktionen med Staffanstorps Kommunfastig-
heter AB att börja gälla fr o m 2012, där hyresnivån indexeras med 100 % av
KPI/ samt

att nu gällande hyresnivå på 67 miljoner kronor per år höjs till 70 miljoner kro-
nor per år fr o m år 2012 för att därefter indexeras till 100 % KPI för att kunna
erbjuda en hyra till l 400 kr/kvm/år i 2012 års kostnadsnivå för nyproduktion
av skolor och förskolor.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före det att
proposition ställs på yrkandet om avgörande av ärendet i sak att de inte deltar i
denna del av avgörandet av ärendet.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig muntligen
till förmån för Pierre Sjöströms (S) yrkande om återremiss.

Ordförandens sigr Justerandens sign Utdragsbestyr-kande
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen g 161 2011-12-05

Budget 2012 samt samlad genomförandeplan, anmälan av
(dnr Ks 2011.21 och Ks 2011.301)

För kommunstyrelsen redovisas sammanställning av dels Staffanstorps
kommuns budget för år 2012, dels genomfÖrandeplan för Staffanstorps
kommun.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad redovisning till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande
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^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 150 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 162 2011-12-05

Exploatermgskalkyl förVikhem 111-området, fastställande
av (dnr Ks 2011.327)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av exploateringskalkyl för Vikhem III-området, för vilket område sådan kalkyl
inte är fastställd.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger förslag till
"tidig exploateringskalkyl// för Vikhem III-området.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att fastställa exploateringskalkyl för exploateringsprojektet Vikhem III-området
enligt 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 fastställa exploateringskalkyl för exploateringsprojektet Vikhem III-området
enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^3S^
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdafum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 151 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 163 2011-12-05

Föravtal till markanvisningsavtal/överlåtelseavtal avse-
ende del av Vikhem 111-området (dnr Ks 2010.237)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av i ärendet föreliggande förslag till föravtal till markanvisningsav-
tal/överlåtelseavtal avseende del av Vikhem IIIområdet/ vilket avtals syfte bl a
är att med motparten överenskomma om dennes framtida förvärv och exploate-
ring av aktuellt område och vissa principer för detta.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet föreliggande föravtal till markanvisningsavtal/Överlå-
telseavtal avseende del av Vikhem III-området

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 i ärendet föreliggande föravtal till markanvisningsavtal/överlå-
telseavtal avseende del av Vikhem III-området.

Ö rdfö ra ndens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152 2011-11-21

Kommunstyrelsen g 164 2011-12-05

Staffanstorp Nevishög 15:2 och 15:3, godkännande av
överenskommelse om fastighetsreglering och exploate-
ringsavtal (dnr Ks 2011.328)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av överenskommelse om fastighetsreglering och exploateringsavtal av-
seende fastigheterna Staffanstorp NevishÖg 15:2 och 15:3, båda inom Vikhem
IIII-området

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att avsett förvärv är ett led i Till-
växt 7000- programmet att kommunfullmäktige den 6 februari 2006, § l/ be-
slutat 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-pro-
grammet kan förverkligas/ samt att kommunstyrelsen därför äger befogenhet
att besluta om i ärendet aktuellt markförvärv.

Det antecknas också till arbetsutskottets protokoll att beslutet nedan är föranlett
av att undertecknade avtal om fastighetsreglering och exploateringsavtal ej fö-
religger vid arbetsutskottets sammanträde.

t

»

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
godkänna i ärendet föreliggande fastighetsreglerings- respektive exploaterings-
avtal avseende fastigheterna Staffanstorp Nevishög 15:2 och 15:3, samt att ut-
giften för fastighetsförvärv enligt första att-satsen skall finansieras genom ian-
språktagande 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.

O rd fö ra ndens sign Justerandenssign U td rägsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-12-05

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet föreliggande fastighetsreglerings- respektive exploate-
ringsavtal avseende fastigheterna Staffanstorp Nevishög 15:2 och 15:3, samt

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

Ordförandens sig Justerandenssign U td rågs bestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 165 2011-12-05

Staffanstorp Nevishög 15:4, exploatermgsavtal avseende
(dnr Ks 2011.328)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om tecknande av
exploatermgsavtal med ägaren till Staffanstorp NevishÖg 15:4, vilken fastighet
är belägen inom Vikhem III-området.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att beslutsförslaget nedan är föran-
lett av att undertecknandet av exploateringsavtal inte föreligger vid arbetsufr-
skottets sammanträde.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
godkänna i ärendet föreliggande exploatermgsavtal avseende exploatering av
Staffanstorp Nevishög 15:4.

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 i ärendet föreliggande exploateringsavtal avseende exploatering
av Staffanstorp NevishÖg 15:4.

O rd föra n d ens sign J u sterandens sign U td rägsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 156 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 166 2011-12-05

.n

Staffanstorp Önsvala 2:33, förvärv av (dnr Ks 2011.331)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om förvärv av
i.

Staffanstorp Önsvala 2:33.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att avsett förvärv är ett led i Till-
växt 7000- programmet/ att kommunfullmäktige den 6 februari 2006, § l/ be-
slutat 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-pro-
grammet kan förverkligas/ samt att kommunstyrelsen därför äger befogenhet
att besluta om i ärendet aktuellt markförvärv.

Det antecknas också till arbetsutskottets protokoll att dess beslutsförslag nedan
är föranlett av att undertecknat avtal om fastighetsreglering inte föreligger vid
arbetsutskottets sammanträde.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
godkänna i ärendet föreliggande ansökan och avtal om fastighetsreglermg av-
seende Staffanstorp Önsvala 2:33 m m/ samt att utgiften för fastighetsförvärv
enligt första att-satsen skall finansieras genom ianspråktagande av Staffans-
torps 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 godkänna i ärendet föreliggande ansökan och avtal om fastighetsreglering
avseende Staffanstorp Önsvala 2:33 m m/ samt

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s b esty rka n de
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-12-05

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

Ordförandens sigr Justeranäéns sign Utdrag s bestyrkande
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 167 2011-12-05

Staffanstorp Djurslöv 7:12, godkännande av fastighets-
regleringsavtal (dnr Ks 2011.329)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av fastighetsregleringsavtal avseende Staffanstorp Djurslöv 7:12.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att dess beslutsförslag nedan är
föranlett av att undertecknat fastighetsregleringsavtal inte föreligger vid ar -
betsutskottets sammanträde.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag Överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta före-
slå kommunfuUmäktige besluta att godkänna i ärendet föreliggande avtal om
fastighetsreglering avseende Staffanstorp DjurslÖv 7:12, samt att utgiften för
fastighetsförvärv enligt första att-satsen skall finansieras genom ianspråkta-
gande 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 föreslå kommunfuUmäktige be-
sluta

att godkänna i ärendet föreliggande avtal om fastighetsreglering avseende Staf-
fanstorp Djurslöv 7:12, samt

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

O rdfö ra ndens sign Justerandens sig Utdrag s bestyrka n d e
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 168 2011-12-05

Fastighetsreglering m m avseende del av Staffanstorp
Kyrkheddinge 14:1, och del av Staffanstorp Kyrkheddinge
8:2 (dnr Ks 2011.30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av avtal om fastighetsreglering m m avseende del av Staffanstorp Kyrk-
heddinge 14:1 och del av Staffanstorp Kyrkheddinge 8:2.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att avsedd fastighetsreglering är ett
led i Tillväxt 7000- programmet.

Det antecknas också till arbetsutskottets protokoll att dess beslutsförslag nedan
är föranlett av att undertecknat fastighetsregleringsavtal inte föreligger vid
sammanträdet.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
godkänna i ärendet föreliggande fastighetsregleringsavtal avseende del av Staf-
fanstorp Kyrkheddmge 14:1 och del av Staffanstorp Kyrkheddinge 8:2 m flfas-
tigheter.

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 i ärendet föreliggande fastighetsregleringsavtal avseende del av
Staffanstorp Kyrkheddinge 14:1 och del av Staffanstorp Kyrkheddinge 8:2 m fl
fastigheter.

O rdfö ra n de n s sig Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 169 2011-12-05

Ändrad förvaltningsorganisation, beslut om (dnr Ks
2011.332)

Till arbetsutskottets protokoll antecknas följande.

Nuvarande förvaltningsorganisation med indelning i dels s k nämndservice/
med ansvar för beställning/ uppföljning och utvärdering/ dels resultatenheter
med ansvar för utförande av olika tjänster/ har införts genom kommunstyrel-
sens beslut den 7 december 1992, § 284, att godkänna i det ärendet föreliggande
förslag till nämndservice och indelning i resultatenheter.

Härefter har kommunstyrelsen vid olika tillfällen beslutat om olika föränd-
ringar av förvaltningsorganisationen.

Kommunfullmäktige har den 13 juni 2011, § 77, fastställt en mandatperiodbe-
ställning avseende prioriterade verksamhetsmål m m för åren 2011-2014.

Anledning har ansetts förekomma att anpassa den kommunala förvaltTLings-
organisationen till innehållet i och utformningen av beslutad mandatperiodbe-
ställning för att effektivare kunna uppnå häri angivna mål m m/ vilket även in-
nebär den förändringen av vissa resultatenheters verksamhet istället bör bedri-
vas som en del av beställarnämnds tjänstemannaorganisation.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att verksamheterna vid resultatenheterna //Rehab/// "Korttiden"/ "Sjuksköters-
kor// och WResurscentrum// inte längre skall bedrivas i resultatenhetsform/ utan
istället inom ramen för respektive verksamhets beställarorgardsation/ samt

att uppdra till kommundirektören att senast den l maj 2012 ha genomfört enligt
första att-satsen beslutad ändrad förvaltningsorganisation.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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\^^^/
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommuns ty rel sen 2011-12-05

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 verksamheterna vid resultatenheterna //Rehab/// //Korttiden/// //Sjuksköters-
kor" och //Resurscentrum// inte längre skall bedrivas i resultatenhetsform/ utan
istället inom ramen för respektive verksamhets beställarorganisation/ samt

att uppdra till kommundirektören att senast den l maj 2012 ha genomfört enligt
första att-satsen beslutad ändrad förvaltningsorganisation.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

-^ <^-/

.i

^



p»

^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 29 (32)

m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 170 2011-12-05

Redovisning av delegationsbeslut

Ordförandens delegationsbeslut:

a) Fullmakt - ägarsamråd med Sysav den 9 december 2011
t- *.

Övriga delegationsbeslut:

b) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet. Dnr 2011.59

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Otdragsbestyrkandef
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 171 2011-12-05

Redovisning av meddelanden m m

a) Protokoll från styrelsesammanträde 2011-10-28 med Staffanstorps
Energi AB

b) ICLD:s meddelande om utbetalning av projektmedel Kommunalt
partnerskap/ Mariental - ledning och samordning. Dnr 2009.15

c) ICLD:s meddelande om utbetalning av projektmedel Kommunalt
partaierskap/ Mariental - townplanning. Dnr 2009.16

d) ICLD:s meddelande om utbetalning av utbetalning av projektme-
del Kommunalt partnerskap/ Mariental - brandförsvar.
Dnr 2009.168

e) PIanavtal gällande Stanstorp 1:177, Mellanvångsskolan mellan
Staffanstorps kommun och Staffanstorps Kommunfastigheter AB/
om ny detaljplan för utveckling av skolverksamheten.
Dnr 2011.321

f) Sysavs skrivelse med förslag till renodling av Sysavs verksamhet
samt bildande av dotterbolag inom Sysav. Dnr 2011.323

s) Undertecknat arrendeavtal för markområde del av fastigheten
Kabbarp 3:8 (SLU). Dnr 2009.14

h) Tidtabellsförändringar för regionbus s trafiken inom trafikområde
Lund från och med 11 december 2011, samt inkomna synpunkter
på indragning av busshållplats Särslöv. Dnr 2011. 334

i) Tekniska nämndens remiss om energieffektivisering 2010-2014.
Dnr 2011.271

]) Finansdepartementets remiss "Bättre tillgång till kommunala fö-
reskrifter". Dnr 2011.219

Ordförandens sign JusterandenssTgn Utdragsbestyrkände
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Sammantradesdatum

Kommunstyrelsen 2011-11-07

k) Kommunförbundet Skånes remiss med förslag om etablering av
en regional plattform för validering. Dnr 2011.246

l) Undertecknat avtal om medfinansiering av jämvägsutredning och
förstudie på Simrishamnsbanan. Dnr 2010.27

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ord fö ra nden s sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

-^ ^



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (32)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen g 172 2011-12-05

Övrigt

Kommunstyrelsens ordförande Michael Sandin (M) framför sitt tack för väl ut-
fört arbete i kommunstyrelsen under år 2011 samt sin tillönskan om en god jul
och ett gott nytt år till såväl ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen/ som till
de anställda i Staffanstorps kommun.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Torbjörn LÖvendahl (S) tillönskar/ på
kommunstyrelsens ledamöters och ersättares vägnar/ ordföranden en god jul
och ett gott nytt år.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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