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Beslutande
Ledamöter
Katja Larsson (S)
Christer Swahn (SD)
Lars Johnson (M)
Hans-Åke Mårtensson (S)
Lisbeth Jönsson (SD)
Nils Holmqvist (M)
Inger Borgenberg (S)
Mats Lithner (L)
Emma Lindvall (V)
Rolf Hagmann (SD)
Kent Wollmér (S)
Anneli Kihlstrand (C)
Amelie Gustafsson (M)
Margareta Abelsson (S)
Ingvar Olsson (SD)
Vlado Somljacan (MP)
Bengt Åström (S)
Carl Ahrling (M)
Roland Bäck (SD)
Lisbeth Jensen (S)
Håkan Dahlgren (M)
Kristoffer Daag (L)
Ruth Palm (SD)
Lars-Erik Wollmér (S)
Bo Lindquist (V)
Vlasta Ekman (S)
Magnus Almroth (SD)
Sara Vestering (M)
Naim Skenderi (S)
Fredrik Jörgensen (C), ordf.
Mats Hedenström (SD)
Patrik Selimson (M)
Selvete Murtezi (S)
Jonas Lyberg (S)
Birna Nilsson (SD)
Leif Westin (M)
Anders Brännström (L)
Petra Ekström (S)
Ove Johansson (MP)
Ingalill Melcher (SD)
Philip Maughan (V)
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Tjänstgörande ersättare

Adam Lindahl

Clara Kihlstrand §§ 9-12

Rolf Bengtsson

Lars-Olle Olsson §§ 9-12

Tore Nilsson

Ella Hollsten
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§9
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats
Kommunfullmäktige utser Christer Swahn (SD) och Hans-Åke Mårtensson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen äger rum i Medborgarhuset måndagen den 1 april 2019.
___

Justerandes sign.
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§ 10
Ändring av dagordningen
Kommunfullmäktige beslutar att ändra dagordningen på sådant sätt att ärendena 7 och 8, godkännande
av exploateringsavtal respektive antagande av detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., utgår.
___

Justerandes sign.
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KS/2019:73-101

§ 11
Interpellationer och enkla frågor
a) KS/2019:73
Enkel fråga från Hans-Åke Mårtensson (S) till utbildnings- och kulturnämndens ordförande Amelie
Gustafsson (M) rörande skolmoduler
Utbildnings- och kulturnämndens ordförande Amelie Gustafsson (M) besvarar frågan.
b) KS/2019:73
Interpellation från Bo Lindquist (V) till utbildnings- och kulturnämndens ordförande rörande planering för byggande av allaktivitetshus
Utbildnings- och kulturnämndens ordförande Amelie Gustafsson (M) besvarar interpellationen vid kommande sammanträde.
___

Justerandes sign.
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KS/2013:181-861

§ 12
Information - Nationaldagsfirande i Burlövs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lars Johnson (M) väckte 2013 en motion om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i samarbete
med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med förslag till ett årligt nationaldagsfirande i Burlöv.
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och Burlövs Bostäder AB. Nämnden tillstyrkte motionen. Burlövs Bostäder AB anförde i sitt yttrande bland annat att Burlövs Bostäder gärna deltar i planeringen av ett årligt nationaldagsfirande och kan bidra med sina erfarenheter. Nya avkastningskrav samt
egna aktiviteter som riktar sig till de boende medför dock att utrymmet för att lägga resurser på ett nationaldagsfirande är begränsat.
Fullmäktige biföll motionen 2014.
Kultur- och fritidsnämnden upphörde vid årsskiftet 2014/2015 och dess ansvarsområden och uppdrag
fördes över till den då nyupprättade utbildnings- och kulturnämnden.
I en framställan år 2016 hemställde utbildnings- och kulturnämnden att fullmäktige skulle upphäva sitt
tidigare beslut. Nämnden anförde bland annat följande: Kultur och fritid arrangerar sedan länge ett nationaldagsfirande vid Burlövs gamla prästgård och det finns i kultur och fritids anslagsbudget varken ekonomiska eller personella resurser att arrangera två nationaldagsfiranden. Nationaldagsfirandet vid Burlövs
gamla prästgård är väl inarbetat och förordas av utbildnings- och kulturnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till nämnden, för att återkomma med ett förslag på hur nationaldagsfirandet i Burlövs kommun kan arrangeras, med syfte att öka deltagandet.
Utbildnings- och kulturnämnden har inkommit med förslag till nationaldagsfirande enligt återremissen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att anordnande av nationaldagsfirande normalt faller inom
utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde enligt av fullmäktige antaget reglemente. Reglementet
anger att kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet ska fullgöras av utbildnings- och kulturnämnden. I nämndens uppdrag ingår bland annat att svara för kulturell verksamhet såsom kulturevenemang, kulturminnesvård, museiverksamhet samt offentlig utsmyckning samt biblioteksverksamheten.
Kommunstyrelsen kan inte fatta beslut i förevarande fråga då den faller inom en annans nämnds ansvarsområde. Förvaltningen anser inte heller att det är en fråga av en sådan principiell karaktär att kommunfullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska fatta beslut.
Justerandes sign.
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Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen genom tillstyrkan ställer sig positiv till nämndens för- 8
slag och överlämnar till nämnden att fatta erforderliga beslut i ärendet. Kommunfullmäktige föreslås lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-03-05, § 34
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till nationaldagsfirande 2019-01-08
Protokollsutdrag UKN 2019-01-28, § 14
Protokollsutdrag KSAU 2018-08-28, § 92
Utbildnings- och kulturnämndens framställan 2016-09-05
Protokollsutdrag KF 2014-05-19, § 47
Motion av Lars Johnson (M) 2013-06-09
___
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KS/2018:916-291

§ 13
Ny F–6-skola på Kronetorp
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att projektering av F‒6-skola i Åkarp ska flyttas framåt i avvaktan på utbildnings- och kulturnämndens
lokalförsörjningsplan, och att avsatta medel i budget 2019 med flerårsplan 2020–2021 återförs,
att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete och förprojektering för att ta fram systemhandlingar för F–6-skola i Kronetorpstaden,
att anslå 13 mnkr för ändamålet, samt
att finansiering ska ske genom minskning av kommunens likvida medel.
___

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden begär den 10 december 2018, § 91, att kommunfullmäktige ska beställa
en ny F–6-skola på Kronetorp för 600 elever med färdigställande senast våren 2024, samt avsätta
270 mnkr i investeringsplanen för byggnation under år 2022–2024.
Parallellt planeras en ny F–6-skola i Åkarp. Kommunstyrelsen uppdrog den 27 november 2017, § 166, åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en lokaliseringsutredning för en ny skola/förskola i Åkarp.
Den 4 juni 2018, § 80, fick förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan för att bygga
en ny F–6-skola invid Östragårdens förskola. Fullmäktige anslog den 15 oktober 2018, § 96, 180 tkr för
arkeologisk utredning av området. Utredningen är utförd. (KS/2017:813)
Då det inte förväntas ske någon större befolkningsökning i Åkarp under perioden, förordar förvaltningen
att bygge av skola på Kronetorpsområdet prioriteras över skolan i Åkarp. Kommunledningsförvaltningen
föreslår därför att bygget av en F–6-skola i Åkarp senareläggs, och att fullmäktige istället anslår 13 mnkr
för detaljplanearbete och systemhandlingar för en F–6-skola i Kronetorpstaden.

Yrkanden
Amelie Gustafsson (M), med instämmande av Kristoffer Daag (L), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.

Protokollsanteckning
På begäran av Margareta Abelsson (S), med instämmande av Bengt Åström (S), Bo Lindquist (V), Philip
Maughan (V) och Adam Lindahl (V), antecknas följande till protokollet:
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Jag vill uppmärksamma kommunfullmäktige på att vinsten med att bygga en ny skola i Åkarp bland annat 10
skulle vara att ge oss en ny förskola med sex avdelningar, genom att barnen i denna skola skulle flyttas till
den nybyggda skolan vid Östragård. Åkarp är i stort behov av fler platser i förskolorna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-02-05, § 24
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23
Protokollsutdrag UKN 208-12-10, § 91

___

Justerandes sign.
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KS/2019:145-291

§ 14
Framställan om medel för etablering av paviljonger vid Tågarpskolan i Arlöv
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger vid Tågarpskolan i enlighet med utbildnings- och
kulturnämndens framställan,
att anslå 800 tkr för ändamålet,
att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel,
att anslå 125 tkr i driftsmedel för år 2019,
att medel tas ur anslaget för oförutsedda kostnader, samt
att driftskostnader för 2020–2022 behandlas i budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.
___

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden begär den 28 januari 2019, § 17, att kommunfullmäktige beställer paviljonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för grupprum och kapprum. Nämnden begär vidare ersättning för etableringskostnader motsvarande 800 tkr, hyreskostnader motsvarande 23 tkr per månad i 36 månader, driftskostnader motsvarande 2 tkr per månad samt kostnader för inventarier motsvarande 200 tkr.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker nämndens framställan men föreslår att kostnader för inventarier
tas ur nämndens befintliga anslag för inventarier.
___

Yrkanden
Amelie Gustafsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-03-05, § 36
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Protokollsutdrag utbildnings- och kulturnämnden 2019-01-28, § 17
___
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§ 15
Avtal om ersättning för trädplantering Sunnanå 12:3
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal om ersättning för nedtagna träd enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Sunnanå 12:3, Stora Bernstorps Gård, och en mindre del av kommunens fastighet 12:1, har tagits fram. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att ändra naturmark till verksamhetsmark vilket stämmer med den verkliga användningen av marken i dagsläget. Om
detaljplanen vinner laga kraft kommer verksamhetsutövaren att ekonomiskt kompensera för att det inom
fastigheten tagits ner träd. De nya träden föreslås planteras i närområdet. Avtalsförslag har tagits fram för
detta där verksamhetsutövaren ersätter kommunen med högst 200 000 kr för vilka kommunen då påtar
sig ansvaret att planterar nya träd i närområdet.
___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04
Förslag till avtal
___
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§ 16
Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl. väster om stora Bernstorps gård
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att, under förutsättning att ett av exploatören underskrivet och av kommunfullmäktige antaget exploateringsavtal finns, anta i ärendet redovisad detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora
Bernstorps gård.
___

Reservationer
Mot beslutet anmäler Rolf Hagmann (SD) reservation.

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet på Sunnanå 12:3 och
Sunnanå 12:29 genom att planlägga området väster om nämnda fastigheter med bestämmelsen Z – icke
störande verksamheter. Intill Stora Bernstorps gård finns ett antal stora träd, b.la ek och bok. Dessa är en
del av gårdens kulturvärde och skyddas i planförslaget.
___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag PLU 2019-01-16, § 2
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-11
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
___
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§ 17
Delgivningar
Föreligger följande delgivningar:

1. KS/2019:95 Skrivelse från Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp till fullmäktige i Burlövs kommun Staffanstorps kommun samt Region Skåne 2019-02-12
2. KS/2019:169 Preliminärt bokslut 2018 för Burlövs kommun
Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna.
___
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§ 18
Avsägelser och fyllnadsval
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Andreas Bjärstedts (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämnden,
samt
att utse Laszlo Pataki (SD) till ersättare i miljö- och byggnämnden.
___

Ärendebeskrivning

Föreligger avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden från Andreas Bjärstedt (SD).
Kommunfullmäktige har därför att utse en ersättare till miljö- och byggnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse
___

Justerandes sign.
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