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Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-04-20 

Anslag/Bevis 

Protoko llet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
P a ra gr a f er: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2015-04-20 
Klocka n 09.30-12.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Esarp 
§ 39 - § 54 

2015-04-23 
2015-05-14 
Rådhuset 

Vesna Casitovski 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n de 

c s 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 3(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-20 
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§49 Yttrande över detaljplan för del av Åkarp 1:68 m.fl., Södra stambanan 
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§50 Yttrande över detaljplan för Tågarp 15:5 m.fl., Södra stambanan genom 
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§51 Yttrande över Riksantikvarieämbetets rapport om Farakonventionen-

Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde ............ 17 
§52 Yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.. .......... 18 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 4(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-04-20 

§39 Information från Analysgruppen om brotts- och 

skadeförbyggande arbete i Staffanstorps kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informatio nen ti ll ha nd lingarna . 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens a rbetsu tsko tt info rmeras om utfö rt, pågående och 
planera t arbete ti ll förebyggande av såvä l kriminalitet som förekomst av 
ol ika slags skadehändelse r i Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c _s 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 5(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-04-20 

§40 Information om arbetsmarknadsåtgärder i 

statfanstorps kommun 

Arbetsutskottet bes l ut a r 

att lägga informationen ti ll hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om vidtagna och p lanerade 
å tgä rder till motverkande av arbetslöshet för kommuninnevånare i 
Staffansto rps kommun, och erhå ller vidare redovisning av må luppfylle lse 
m.m. vad gä ller den del av faststä lld mandatperiodbestä lln ing som avser 
"Arbetslinjen". 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur 

;# 
Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(2 1) 

DATUM: 20 15-04-20 

§41 Information om lokalfrågor i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet bes l ut a r 

att lägga informationen ti ll hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet informeras om pågående planering av ny skola och fö rskola 
i H järup samt andra lokalfrågo r i Staffanstorps kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Sta ffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-20 

§42 Information om ny hemsida för statfanstorps 

kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

att ärendet utgår. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(3 4 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-20 

§43 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för 

perioden 2015-01-01 - 2015-03-31 
2015-KS-149 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2015-01-01 -
20 15-03-31 för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören Inga lill H ell berg förelägger en ekonomisk uppföljning 
för perioden 2015-01-01-2015-03-31. 

Yrkanden 

Ordfö randen Christia n Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk 
uppföljning för perioden 2015-01-01-2015-03-31 för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förs lag till beslu t och 
finner att arbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-04-14 
Må nadsuppföljning fö r kommunstyrelsen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-20 

§44 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 

perioden 2015-01 -01 - 2015-03-31 samt förslag till 

ramjusteringar per nämnd 
201 5-KS-1 50 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2015-01-01-
2015-03-31 för Staffanstorps kommun, 

att i led med förändrad intern ränta godkänna utarbetat förslag till 
ombudgetering frå n nämnderna om 900 000 kronor för kommunstyrelsen, 
l 300 000 kronor för tekniska nämnden och 100 000 kronor för ku ltur
och fritidsnämnden, att tillföras budgetposten avskrivningar, samt 

att för kännedom anmä la ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Ceci lia J ansson före lägger en ekonomisk uppföljning för 
perioden 2015-01-01 - 2015-03-31 för Staffanstorps kommun samt förs lag 
om ramjusteringar per nämnd avseende justering av lägre intern ränta. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbe tsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk 
uppföljning för perioden 2015-01-01-2015-03-31 för Staffanstorps 
kommun, att i led med förändrad intern ränta godkänna utarbeta t förslag 
till ombudgetering från nämnderna om 900 000 kronor för 
kommunstyre lsen, l 300 000 kronor för tekniska nämnden och l 00 000 
kronor för ku ltur- och fritidsnämnden, att tillföras budgetposten 
avskrivn ingar, samt att för kännedom anmäla ärendet ti ll 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-03-12 
M ånadsuppföljning för Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

C5 



Slaffanstorps 
komm11n 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 0(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-20 

§45 Tillägg och ändring av Taxa med regler för upplåtelse 

av offentlig plats i statfanstorps kommun 
2013-KS-340 

Arbetsutskottet bes l ut ar 

att å terremittera ärendet till tekniska nämnden för kompletteringa r enligt 
a rbetsutskottets lämnade direktiv. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den l december 2014, § 166, att å terremi ttera 
ru bricera t ä rende ti ll tekn iska nä mnden för en mer genomgripande översyn 
av taxor och regler fö r upplå telse av offentlig p la ts i Staffanstorps kommun, 
detta med inriktningen a tt underlätta och förenkla ansökningsförfarandet 
fö r upplåtelsen samt att till se a tt prissä ttningen speglar omfa ttningen av 
handläggning. 

Yrkanden 

O rdföra nden Christian Sonessen (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjös tröm (S), att a rbetsutsko ttet ska besluta att å terremittera ärendet till 
tekni ska nämnden för kompletteringa r enligt a rbetsutskottets lämnade 
direktiv. 

Beslutsgång 

O rdfö randen konsta terar a tt det endast föreligger ett förs lag till beslu t och 
finner a tt a rbetsutsko ttet har bes luta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskri ve l se 2015-04-14 
Tekniska nämndens bes lut § 18, 2015 
Tekniska avdelningens skrivelse 2015-02-03 
Kommunstyre lsens beslu t § 166, 2014 
Kommunfullmäktiges beslut § 39, 2010 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

cS 4f 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 (2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-04-20 

§46 Revidering av tillämpningsanvisningar för förskola 

och fritidshem i statfanstorps kommun 
2015-KS-93 

Arbetsutskottet beslutar f öreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfu llmäktige besluta 

att från och med 2015-08-01 ska fö r Sta ffanstorps kommuns fö rsko le- och 
sko lbarnomsorgsverksam het gä lla det som anges i ä rendet fö religgande 
ti llämpningsföreskrifter rubrice rade " Information om 
förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun " och " Information om 
fritidshemsverksamheten i Staffanstorps kommun " , samt 

at t därmed upphäva nu gä ll ande ti llämpningsanvisninga r och riktlinjer fö r 
fö rsko la och fritidshem. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut den 2 mars 2015, § 18 
bes luta t att föreslå kommunfullmä ktige besluta om revidering av 
tillämpningsanvisningar fö r fö rsko la och fritidshem i Staffanstorps 
kommun. 

Tillämpningsanvisninga rna fö r fö rsko la och fr itidshem har revidera ts för a tt 
info rma tionen till förä ldra rna ska bli uppdaterad och tydliga re samt fö r a tt 
processen fö r att stå i kö, få p lats och säga upp plats ska tydliggöras. 

De stö rsta fö rändringa rna ä r fö rtydligande kring syskonfö rtur, 
eftermiddagsomsorg på fr itidshem fö r barn till förä ldralediga och barn till 
arbetssökande fö räldra r samt rutiner för när förä ldrar tack ar nej ti ll 
erbjuden plats . 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonessen (M) yrkar att a rbetsutsko ttet ska besluta 
fö reslå kommunstyrelsen besluta fö reslå kommunfu ll mäktige besluta a tt 
frå n och med 201 5-08-01 ska för Staffansto rps kommuns försko le- och 
sko lbarnomsorgsverksamhet gä lla det som anges i ä rendet fö religgande 
ti llämpningsfö reskrifte r ru bricerade ,, Information om 
förskoleverksamheten i Staffans torps kommun " och " In formation om 
fri tidshem sverk samheten i Staffanstorps kommun ,,, sa mt a tt dä rmed 
upphäva nu gälla nde tillä mpningsanvisningar och riktlinjer för fö rskola och 
fritidshem . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

till 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-20 

Forts.§ 46 

Beslutsgång 
Ordföra nden konsta terar a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslu t och 
finner att arbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-04-14 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 18, 2015 
Information om fö rsko leverksamheten i Staffansto ps kommun 
Info rmation om fritidsverksa mheten i Staffanstorps kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

;$ 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-04-20 

§47 Yttrande över granskning av järnvägsplan för 

ombyggnad av Södra stambanan Flackarp - Arlöv 
2014-KS-205 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till Trafikverket avge i ärendet föreliggande yttrande, daterat 2015-04-
14, över Järnvägsplan för utbyggnad till fyra spå r av Södra stambanan, 
sträckan Flacka rp-Arlöv. 

Ärendebeskrivning 

Tra fikverket ha r upprättat ett förslag till Järnvägsplan för utbyggana d till 
fy ra spå r av Södra stambanan, sträckan Flacka rp-Arlöv samt översänt 
denna till Staffanstorps kommun fö r yttrande. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
fö reslå kommunstyrelsen besluta att till Trafikverket avge i ärendet 
förel iggande yttrande, da terat 2015-04-14, över Jä rnvägsp lan för 
utbyggnad till fyra spår av Södra stambanan, sträckan Flackarp-Arlöv. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt arbetsutskottet ha r bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-04-14 
Förslag till yttrande 2015-04-14 
Jä rnvägsplan Södra stambanan 

Ordförandens signatur J"indes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
komm11n 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-04-20 

§48 Yttrande inför Trafikverkets miljödomsansökan för yt

och grundvatten vid byggande av 4-spår genom 

Hjärup, Södra stambanan Flackarp-Arlöv 

2015-KS-154 

Arbet sutskottet beslut ar f öreslå kommunstyre lsen beslut a 

att avge i ärendet föreliggande yttrande, daterat 2015-04-11, till 
Trafikverket infö r deras miljödomsansökan avseende yt- och grundvatten 
vid byggande av 4-spår genom Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har ti ll Staffanstorps kommun översänt underlag till 
ti llståndsansökan avseende yt- och grundvattenå tgä rder, Flackarp Arlöv 4-
spå r för yttrande. 

Projektet kommer medföra tillståndsp liktig yt- och grundvattenpåverkan 
som Trafikverket enlig t miljöba lken ämnar söka tillstånd för hos Mark- och 
miljödomsto len i Växjö tingsrätt. 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonessen (M) yrkar att arbetsutsko ttet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att avge i ä rendet föreliggande yttrande, 
datera t 2015-04-11 , till Trafikverket infö r deras mi ljödomsansökan 
avseende yt- och g rundva tten vid byggande av 4-spår genom Hjäru p. 

Beslut sgång 

O rdföra nden konstatera r att det endast föreligger ett förs lag t ill beslut och 
finner att arbetsutskottet ha r bes lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrive lse 2015-04-14 
Förslag till yttrande 2015-04-11 
T ra fikverkets samrådsunderlag 

Ordförandens signatur J";;!}ndes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15(21 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-20 

§49 Yttrande över detaljplan för del av Akarp 1:68 m.fl., 

Södra stambanan genom Akarp 
2014-KS-474 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till Burlövs kommun som yttrande över deta lj p lan fö r del av Åkarp 1:68 
m.fl. överlämna kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-04-14. 

Ärendebeskrivning 

Burlövs kommun har berett Sta ffansto rps kommun mö jligheten att ytt ra sig 
över deta ljplan för Åkarp 1:68 m fl. Detaljplaneändringen är initierad på 
grund av förändringen av Söd ra stambanan genom Åkarp. Deta ljplanen ä r 
nu i skedet granskning. 

Ko mmundirektören har i tj ä nsteskrivelsen daterad 2015-04-14 yttrat sig 
över detaljplanen. 

Yrkanden 

Ordföranden Chri stian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska beslu ta 
föres lå kommunstyrelsen bes luta att till Burlövs kommun som yttrande över 
deta ljplan för del av Åkarp 1:68 m .fl. överlämna kommundirektörens 
tj änsteskrivelse daterad 2015-04-1 4. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att a rbetsutskottet ha r besluta t i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommundi rektörens tjänsteskrive lse 2015-04-14 
Deta ljplan för del av Åkarp 1:68 m. fl. 
Granskningshandling 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-20 

§50 Yttrande över detaljplan för Tågarp 15:5 m. fl., Södra 

stambanan genom Arlöv 
2014-KS-475 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ti ll Burlövs kommun som yttrande över detaljplan för Tåga rp 15:5 m.fl. 
överlämna kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-04-14. 

Ärendebeskrivning 

Burlövs kommun har berett Sta ffanstorps kommun möjligheten att yttra s ig 
över detaljplan för Tågarp 15:5 m fl. Detaljplaneändringen är initierad på 
grund av fö rändringen av Söd ra stambanan genom Åkarp. Detaljplanen ä r 
nu i skedet granskning. 

Kommundirektören har i tj änsteskrivelsen daterad 2015 -04-14 yttrat sig 
över deta ljplanen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christia n Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska beslu ta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att ti ll Burlövs kommun som yttrande över 
deta ljplan för Tåga rp 15:5 m.fl. överlämna kommundirektörens 
tj änsteskrivelse da terad 2015-04-14. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast fö religger ett fö rslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommundirek törens tjänsteskrivelse 2015-04-14 
Deta lj plan fö r Tåga rp 15:5 m.fl. 
Granskningshandling 

Ordförandens signatur Jus':;i!es signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-04-20 

§51 Yttrande över Riksantikvarieämbetets rapport om 

Farokonventionen - Europarådets ramkonvention om 

kulturarvets samhälleliga värde 
2015-KS-76 

Arbetsutskottet beslutar 

att inga synpunkter finns a tt lämna på Riksantikvarieämbetets rappo rt o m 
Fara ko nventionen - Europa rådets ra mkonvention om ku ltu ra rvets 
samhälleliga vä rde. 

Ärendebeskrivning 

Kulturdepartementet ha r berett Staffanstrops kommun möjligheten a tt 
lämna synpunkter på Riksantikva rieämbetets rappo rt om 
Farakonventionen - Europarådets ra mkonvention om ku ltura rve ts 
samhälleliga vä rde. 

Yrkanden 

O rdföranden Christi an Sonesson (M ) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att inga synpunk ter finns att lämna på Riksanti kva rieämbetets rapport o m 
Fa ra konventionen - Europarådets ramkonventio n o m kulturarvets 
samhä lleliga värde. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast fö religger ett fö rslag till beslu t och 
finner att arbetsutsko ttet ha r bes lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse 2015-04-15 
Rapport om Fa roko nventionen- Europarådets ramkonven tion om 
kultu ra rvets samhälleliga vä rde 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( J f/1 



Slaffanstorps 
komm11n 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-20 

§52 Yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av 

bredbandsnät 
2015-KS-86 

Arbetsutskottet beslutar 

att inga synpunkter finns att lämna på promemorian "Billigare utbyggnad 
av bredbandsnät". 

Ärendebeskrivning 

Nä ringsdepartementet har berett Staffanstorps kommun möjligheten att 
lämna synpunkter på att promemorian "Billigare utbyggnad av 
bredbandsnät". 

I promemorian lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad 
av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. Direktivet syftar till 
att sänka kostnaderna för såväl fa st som trådlöst bredband. I promemorian 
föres lås att en ny lag införs, lag om åtgä rder för billigare utbyggnad av 
bredbandsnät. Vidare föreslås ändringar i väglagen, ledningsrättslagen, 
lagen om elektronisk kommunikation och plan- och bygglagen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (.Nl ) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att inga synpunkter finns att lämna på promemorian "Bil ligare utbyggnad 
av bredbandsnät" . 

Beslutsgång 

Ordföranden konstate rar att det endast föreligger ett förs lag t ill bes lut och 
finner att arbetsutskottet har beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-04-1 4 
Pornemoria Billiga re utbyggnad av bredbandsnät 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s (/ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15-04-20 

§53 Yttrande över bostadsförsörjningsprogram för Höörs 

kommun 
2015-KS-90 

Arbetsutskottet beslutar 

att inga synpunkter finns att lä mna på bostadsförsörjningsprogrammet fö r 
H öörs kommun. 

Ärendebeskri vning 

H öörs kommun har berett Sta ffansto rps kommun möjligheten a tt lämna 
synpunkter på bostadsfö rsörjningsprogra mmet fö r H öörs kommun. 

Fokusområdena i samrådsförs laget är a ttraktiva bosta dsmi ljöer med 
utgångspunkt i lo kala fö rutsä ttninga r och god kollektivtrafik, va riera t 
bostadsutbud fö r ä ldre sa mt minskad hemlöshet och utestängning. 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonesson (M) yrkar att a rbetsutsko ttet ska bes luta 
att inga synpunkter finns att lä mna på bostadsfö rsörjningsprogrammet fö r 
H öörs kommun . 

Beslut sgång 

Ordföra nden konstatera r a tt det endast föreligger ett förs lag ti ll beslut och 
finner a tt a rbetsutsko ttet har bes luta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-04-14 
Bostadsförsörjningsprogram för H öörs kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!tJ 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-04-20 

§54 Svar på motion om att återinföra skyddade trottoarer 

i statfanstorps kommun 
2014-KS-398 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta f öreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad med hänvisning till det som redovisats i 
tekniska nämndens yttrande daterat 2015-02-03 . 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har ti ll kommunfu ll mäktige lämnat in en motion om 
att å terinföra skyddade tro ttoarer i Staffanstorps kommun. Motionären 
yrkar att det ska bli förbjudet för bilar att parkera på trottoarer, att det ä r 
ti llå tet för boende att med bil korsa trottoaren för att nå privat tomt samt 
a tt det målas en tydlig vit linje där trottoarkant saknas. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2014, § 212, 
att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

Av tekniska nämndens yttrande daterat 2015-02-03 framgår det bland 
annat a tt det enligt Trafikfö rordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna 
eller parkera på en gångbana men att det är tillå tet att korsa densamma . 
Kommunen behöver a lltså inte besluta om lokala trafikfö reskrifter fö r a tt 
detta ska gälla . Däremo t kan kommunen informera medborgarna om vilka 
regler som gä ller fö r parkering på gångbana . Denna information kan 
fö rslagsvis publiceras i Staffanstorps aktuell t och på hemsidan. 
M ånga bostadsgator i Staffanstorps kommun saknar upphöjd gångbana, så 
ka llad trottoar. Ga torna har istä llet målats med vita linjer för att markera 
gångbana . Flerta let bostadsga tor är dock lämpliga för blandtrafik då 
trafikmängden ä r liten och hastighetsbegränsningen är 30 km/h. T ekniska 
nämnden kommer att komplettera med vita linjer på de gator där linjer 
saknas och det ur trafiksä kerhets- och trygghetssynpunkt bö r finnas en 
markerad gångbana. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen bes luta föres lå kommunfu llmäktige beslu ta att 
med hänvisning ti ll det som redovisats i tekniska nämndens yttrande daterat 
2015-02-03 anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att arbetsutskottet ha r beslu tat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

@ 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 (2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-20 

Forts.§ 54 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-04-15 
Tekniska nämndens beslut § 17, 2015 
Tekniska nämndens yttrande 2015-02-03 
Motion 
Arbetsutskottets bes lut § 212, 2014 

Justerandes signatur 

f# 
Utdragsbestyrkande 


