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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(28)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-21

Innehållsförteckning Sid

§ 147 Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 -10-30 för kommunstyrelsen 4

148 Ekonomisk uppföljning 2011-01-01 - 10-30 för Staffanstorps kom- 5

mun

149 Betänkandet "Spara i goda tider" SOU 2011:59, yttrande över 6

§ 150 Exploateringskalkyl för Vikhem III-projektet/ fastställande av 7

151 Föravtal till markanvisningsavtal/överlåtelseavtal avseende del av 8
Vikhem III-området

152 Staffanstorp Nevishög 15:2 och 15:3, godkännande av överenskom- 9
melse om fastighetsreglermg och exploatermgsavtal

153 Staffanstorp Nevishög 15:4, exploatermgsavtal avseende 10

§ 154 Staffanstorp Djurslöv 7:12, förvärv av 11

155 Förvärv av del av Staffanstorp Kyrkheddinge 14:1 och del av Staf- 12
fanstorp Kyrkheddinge 8:2

*

§ 156 Staffanstorp Onsvala 2:33, förvärv av 13

157 Förslag till fördjupning av Översiktsplan för Södra Sandby/ yttrande 14
<*

över

158 //GrÖnstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad struktur"/ ytt- 15
rande över

§ 159 Ny förvaltningsorganisation 16

160 Besvarande av medborgarförslag om gratis bussresor för pensionä- 17
rer

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-21

§ 161 Besvarande av motion om nattbusstrafik 19

§ 162 Besvarande av motion om införande av e-faktura i Staffanstorps 21
kommun

§ 163 Besvarande av motion om införande av F-9 skola i Staffanstorps 22
kommun

§ 164 Uppföljningsmodell för mandatperiodbeställning m m/ information 23
om

§ 165 Information om förhållandena vid av Staffanstorps kommun del- 24
ägda aktiebolag

166 Lokalförsörjningsfrågor skola - förskola m m/ utredningsuppdrag 25
angående

167 Indragning av busshållplats i SärslÖv/ skrivelse angående 26

168 Resultatenheten Reningsverket/ utredning om Överförande av till 27
koncembolag

§ 169 Ny hyresmodell för kommunens verksamhetsfastigheter 28

Ordförandens sign Justerandens sigri Utdrag sbe styrka n d e
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147 2011-11-21

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
inom exploaterings verksamheten/

ö

dels föreslå kommunstyrelsen besluta

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148 2011-11-21

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.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrka n de
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^
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149 2011-11-21

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.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

--^ <SL
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 150 2011-11-21

Exploateringskalkyl 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.

Ordförandens sign Justerandej^s sign Utdragsbestyrkande

%-/
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STAFFAN STO RPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 151 2011-11-21

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 föravfcal till markanvisningsav-
tal/överlåtelseavtal avseende del av Vikhem III-området/ vilket avtals syfte bl a
är att med motparten överenskomma om dennes framtida förvärv och exploate-
ring av akhiellt område och vissa principer för detta.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

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

Ordförandens sign Justerandens sign U td rägsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152 2011-11-21

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 akhiellt 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.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande
^ ^^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153 2011-11-21

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om tecknande av
exploateringsavtal 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 arbetsut-
skottets sammanträde.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsfÖrslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^
/ '2t

?



.

-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28)
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STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154 2011-11-21

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

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

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att avsedd fastighetsreglering 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-pro-
grammet kan förverkligas/ samt att kommunstyrelsen därför äger befogenhet
att besluta om i ärendet akhiellt markförvärv.

Det antecknas också 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.

Ordförandenssign Justerandens sign U td ragsbestyrkande

^-*.

-5



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (28)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 155 2011-11-21

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
godkännande av avtal om fastighetsreglering m m avseende del av Staffanstorp
Kyrkheddinge 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.

O rd fö ra ndens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

<?~L-

$
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m̂̂
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 156 2011-11-21

<'-.*

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om förvärv av
< *

Staffanstorp Onsvala 2:33.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att avsett förvärv är ett led i Till-
växt 7000- programmet/ att kommunfullmäktige den 6 februari 2006, g 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 fastighetsreglermg inte föreligger vid
arbetsutskottets sammanträde.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Ördfö randens sign } Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^s?"2 -̂^

r.T^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 157 2011-11-21

Förslag till fördjupning av översiktsplan för Södra
Sandby, yttrande över (dnr Ks 2011.302)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt Lunds
kommuns remiss den 19 oktober 2011 av förslag till fördjupning av översikts-
planen för Södra Sandby.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att strategiske planeringschefen i
ärendet har utarbetat tjänsteyttrande.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå ordföranden att/ då enligt 21 p kommunstyrelsens delegationsord-
ning/ avge remissyttrande med utgångspunkt i de överväganden och bedÖm-
ningar som framgår av i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e

-^ ^-^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 158 2011-11-21

"Grönstruktur i Skåne-Strategier för en utvecklad grön
struktur", yttrande över (dnr Ks 2011.263)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende enligt Region Skåne remiss av
// Grönstruktur i Skåne-Strategier för en utvecklad grön strukto".

I ärendet föreligger av strategiske planeringschefen utarbetat förslag till ytt-
rande.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå ordföranden att/ då enligt 21 p kommunstyrelsens delegationsord-
ning/ avge remissyttrande med utgångspunkt i de överväganden och bedöm"
ningar som framgår av i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg sbestyrka n d e

^< ^L
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159 2011-11-21

»

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 förvaltnings-
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 tjänstemarmaorganisation.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att verksamheterna vid resultatenheterna //Rehab/// //Kortäden/// //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 Utdrag s besty rka n d e

^^^
-5
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160 2011-11-21

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 kollekdvtrafikresor/ 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.

o

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
att avslå medborgarförslagef samt

att för kännedom anmäla kommunstyrelsens beslut till kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerändens sign Utdragsbestyrkande

^.y
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STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-21

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

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s b estyrka n d e

^~-#
^
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 161 2011-11-21

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, § 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-
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 Skånefcrafiken 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/

OrdfoTanctens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^-^ ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-21

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
o

att med arbetsutskottets beslut i ärendet anse motionen besvarad.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

7L.^
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RESERVATION
(Nattbusstrafik)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige 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 återkomma i

finansieringsfrågan.

Staffanstorp den 22 november 2011

SOCIALDEMOK&ATERNA I STAFFANSTORPS KOMMUN

Torbjöifn Lö^endahl

^^
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162 2011-11-21

Besvarande av motion om införande av e-faktura i Staf-

fanstorps kommun (dnr Ks 2011.270)

Kommunfullmäktige har den 24 oktober 2011, § 129, beslutat att till kommun-
styrelsen/ för beslut om beredning/ remittera av Pierre Sjöström (S) väckt mo-
tion om införande av e-fakfrura 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-fakhira av sådana fakturor som utställs av Staffanstorps
kommun och dess majoritetsägda bolag/

ä

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ ^-y
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 163 2011-11-21

Besvarande av motion om införande av F-9-skola i Staf-

fanstorps kommun (dnr Ks 2011.307)

Kommunfullmäktige har den 26 oktober juni 2011, § 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 lokalförsörjningsfrå-
gör anse motionen bifallen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164 2011-11-21

Uppföljningsmodell för mandatperiodbeställning m m (dnr
Ks 2011.20)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för förnyad beredning ärende om upp-
följningsmodell för fastställd mandatperiodbeställning och genomförandeplan
för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att vid arbetsutskottets samman-
träden den 26 september 2011, § 94, och den 17 oktober 2011, § 139, har lämnats
information i ärendet.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information om i ärendet genomfört
och planerat arbete/ liksom om arbetsutskottets direktiv för färdigställande av
förslag till uppföljningsmodell för mandatperiodbeställning m m.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerarrdens sign Utdragsbestyrkande

^^ <gL7
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 165 2011-11-21

Information om förhållanden vid av Staffanstorps kom-
mun delägda aktiebolag (dnr Ks 2011.256)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller information om aktuella förhållanden
vid olika av Staffanstorps kommun delägda aktiebolagen
KommunUpphandling Syd AB/ SYSAV och Sydvatten AB.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
^ ^L£^
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KOMMUN

Sammanträdesdafum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 166 2011-11-21

Lokalförsörjningsfrågor skola -förskola m m, utrednings-
uppdrag angående (dnr Ks 2011.333)

Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller redovisning av kommundirektören
gjorda bedömningar rörande framtida behov av lokaler för skolverksamhet m
m i Staffanstorps kommun.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommundirektören att
- utreda alternativ för indelning av skolan med redovisning av för- och nack-
delar med de olika möjligheterna så att beslut kan fattas i kommunstyrelsens
arbetsutskott vid dess sammanträde den 30 januari 2012, i vilken utredning sär-
skilt skall belysas alternativet med F-9 skola.
- kartlägga utnyttjandegraden i kommunens lokaler och bedöma möjligheter till
samutnyttjande
- kartlägga verksamheters möjligheter att på sikt organisera sig så att de kan
bidra till att lokaler samutnyttjas
-föreslå riktlinjer och incitament för verksamheter och/eller Kommunfastigheter
att samutnyttjande av befintliga lokaler prövas före nybyggnad och att nybygg-
nåd alltid innebär samutnyttjande som ökar lokalens utnyttjandegrad/

att uppdra till kommundirektören att med beaktande av ovanstående vid ar -
betsutskottets sammanträde den 26 mars 2012 redovisa förslag till beslut om
ny- och ombyggnation av skolor och förskolor/ då grundat på prognoser för
befolkningsutveckling och tillförda motioner kring lokaler/ samt

att uppdra till kommundirektören att under utredningstiden löpande till ar-
betsutskottet rapportera om arbetets fortskridande och förelägga underlag för
delbeslut.

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

Ordförandens sign Justerandgns sign Utdrag s bestyrka n d e
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 167 2011-11-21

Indragning av busshållplats i Särslöv, skrivelse angående
(dnr Ks 2011.334)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende föranlett av Trafikverkets be-
slut att fr o m december månad 2011 dra in busshållplatsen på väg 11 vid Särs-
löv.

I ärendet föreUgger av utarbetat förslag till yttrande.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att vid överläggningar med Skåne-
trafiken har överenskommits om extra trafik på busslinje 127, som trafikerar
sträckan ArIöv-SärsIöv-Staffanstorp.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå ordföranden att/ då enligt 21 p kommunstyrelsens delegationsord-
ning/ tillskriva Trafikverket enligt i ärendet föreliggande förslag.

\

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n de
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 168 2011-11-21

Resultatenheten Reningsverket, utredning om överfö-
rande av till koncernbolag (dnr Ks 2011.337)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende om eventuellt överförande av
resultatenheten //Renings verket^ till något koncembolag.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommundirektören att senast den l mars 2012, då för behandling
vid arbetsutskottets därefter följande ordinarie sammanträde/ redovisa utred-
ning om och former för överförande av resultatenheten //Reningsverket//och
balansenheten VA till något koncernbolag.

Ordförandens sign J u ste rande n s sig n U ta rågs besty rka n de
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 169 2011-11-21

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 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 för nyproduktion av skolor och förskolor.

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

O rdfora ndenssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

--^ ^L^l
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