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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdescia tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2015-09-28 
Klockan 09.30-13.00- 13.20-14.15 
Rådhuset, sammanträdesrum Esarp 
§ 106- § 12Q" t Vu 

2015-10-05 
2015-10-27 
Rådhuset 

Ha~ 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

Innehållsförteckning 

§ 106 Information från Analysgruppen om brotts- och skadeförebyggande arbete i 
Staffanstorps kommun ................................................................................ 4 

§ 107 Samverkansprojekt med stöd av MärkONA i Staffanstorp ....... .. .............. ... 5 
§ 110 Information gällande ny hemsida för Staffanstorps kommun ....... ..... .......... 9 
§ 111 Information gällande försäljning av Kabbarp 3:8 ............... ..... ..... ............. 10 
§ 112 Delårsbokslut/ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden. 11 
2015-01-01 -- 2015-08-31 .......... .. .. .... .. .. ....................... .... .. .................................. 11 
§ 113 Information om delårsbokslut/ekonomisk uppföljning för Staffanstorps 

kommun för perioden ............................................................................ ... 12 
2015-01-01 -- 2015-08-31 ......... .... .... ........ ........ ....... .. .... ... .... ................. ............. .. 12 
§ 114 Förslag till nytt ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB ............... ..... .. 13 
§ 115 Organisatorisk tillhörighet för fritidsgårdsverksamheten i Staffanstorps 

kommun .................. ... .. .. ................. ................................ ............... .......... 15 
§ 116 Information om arbetsbeskrivning för ungdomsparlamentet i Staffanstorps 

kommun ....... .............................. ..... .. ...... .... .................................. .. ... .. .... 16 
§ 117 Yttrande över SOU 2015:15 Nästa fas i e- hälsoarbetet. ........................... 17 
§ 118 Yttrande över betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo å r 

.... ..... ..... ...... .... ... ..... ..... ... ...... .... .... ........ .... .... ............................... ........... . 18 
§ 119 Yttrande över Järnvägsplan för ombyggnad av Södra Stambanan delen 

Flackarp-Arlöv i Staffanstrops, Burlövs och Lomrna kommuner, inför 
faststä llelse ................................................... ........................................ .... 19 

§ 120 Markanvisningsavtal!överlåtelseavtal för del av Vikhem II ( delområdena D, 
E, och I), omfattande fastigheterna Stanstorp 5 :3 17, 5:320 .... .. ........ .... ... .. 20 

§ 121 Markanvisningsavtal/överlåtelseavtal beträffande del av Vikhem II 
( delområdena A, B, C, F och H) omfattande fastigheterna ........................ 21 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 

C5 
Ju~andes signatur 



Slaffanstorps 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§ 106 Information från Analysgruppen om brotts- och 

skadeförebyggande arbete i statfanstorps kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om utfört, pågående och 
planerat arbete till förebyggande av såväl kriminalitet som förekomst av 
olika slags skadehändelser i Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Juste randes signatur Utd ragsbestyrkande 

4J 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 5(21 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§107 Samverkansprojekt med stöd av MärkONA i 

statfanstorp 
2015-KS-421 

Arbetsutskottet besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna att Staffanstorps kommun deltar i "Samverkansprojekt med 
stöd av MärkDNA", enligt i ärendet föreliggande projektplan, och övriga 
till denna hörande handlingar, 

att uppdra till kommundirektören att verkställa beslutet enligt första att
satsen, samt 

att de Staffanstorps kommuns förekommande kostnader under år 2015 för 
projektmedverkan som inte täcks av bidrag, ska finansieras inom ramen för 
kommunstyrelsens budget detta år. 

Ärendebeskrivning 

Tillsammans med Polisen har utarbetats ett förslag till ett projekt, benämnt 
Staffanstorpsmodellen, där den grundläggande insatsen ska vara att utrusta 
3000 av Staffanstorps kommuns sammanlagt ca 8800 hushåll med 
M ärkDNA, detta då syftande till minskning av bostadsinbrotten i 
kommunen, och också högre polisiär uppklarningsprocent av stöldbrott. 

Det får anses vara angeläget, som en del av kommunens ansvar att 
medverka till att Staffanstorps kommun är en trygg kommun att bo i, att 
delta i nu aktuellt projekt, för vilkets genomförande kan finnas möjligheter 
att erhålla ekonomiskt stöd från Brå. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna att Staffanstorps kommun 
deltar i "Samverkansprojekt med stöd av MärkDNA", enligt i ärendet 
före liggande projektplan, och övriga till denna hörande handlingar, att 
uppdra till kommundirektören att verkställa beslutet enligt första att-satsen, 
samt att de Staffanstorps kommuns förekommande kostnader under år 
2015 för projektmedverkan som inte täcks av bidrag, ska finansieras inom 
ramen för kommunstyrelsens budget detta år. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 

AJ 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 107 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2015-09-07 
Ansökan om ekonomiskt BRÅ stöd 
Projektplan 2015-06-18 

6(2 1) 

DATUM: 2015-09-28 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

1V 
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DATUM: 20 15-09-28 

§108 Information, verksamhetsuppföljning 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet bes l ut a r 

att lägga informatio nen ti ll handlinga rna . 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetsutvecklaren Gustav Blohm presenterar systemet fö r uppföljning av 
kommunfullmäktiges må l via resultatwebbenlhypergene. 

Utveckl ingschefen Bo Certsson in formerar om Svenskt Näringslivs 
kommunranking 2015 sa mt Dagens Samhälles sammanstä ll ning över 
Sveriges billigaste kommuner. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(2 1) 

DATUM: 2015-09-28 

§ 109 Information om lokalfrågor i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet informeras om pågående planering av ny skola och förskola 
i H järu p samt andra lokalfrågor i Staffanstorps kommun. 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

~ 



Staffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2015-09-28 

§110 Information gällande ny hemsida för Staffanstorps 

kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Stabschefen Henrik Lerhin informerar om det pågående arbetet med den 
nya hemsidan för Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

cs ~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§111 Information gällande försäljning av Kabbarp 3:8 
2015-KS-104 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2015, § 30 att bemyndiga 
kommunstyrelsen att sä lja Staffanstorp Kabbarp 3:8. 

Exploateringsingenjören Carin Nilsson redogör för ärendet. 

Ordförandens signatur J;.r.frandes Stg natur U t d r agsbestyrka n de 

(j 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§112 Delårsbokslut/ekonomisk uppföljning för 

kommunstyrelsen för perioden 

2015-01-01 -- 2015-08-31 
2015-KS-411 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna föreliggande delårsbokslut tillika ekonomisk uppföljning för 
kommunstyrelsen för perioden 2015-01-01-2015-08-31. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har i enlighet med ekonomistyrprinciper för 
Staffanstorps kommun att besluta i ärende om delårsbokslut för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande delårsbokslut 
tillika ekonomisk uppföljning för perioden 2015-01-01-2015-08-3 1 för 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-09-22 
Ekonomisk uppföljningidelårsrapport 2015 för kommunstyrelsen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-28 

§113 Information om delårsbokslut/ekonomisk uppföljning 

för statfanstorps kommun för perioden 

2015-01-01 -- 2015-08-31 
2015-KS-420 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Cecilia Jansson och skolchefen Stina Hansson informerar 
om delårsbokslutet 2015 för Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§114 Förslag till nytt ägardirektiv för Staffanstorps 

Centrum AB 
2014-KS-442 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande av gä llande ägardirektiv för Staffanstorps Centrum 
AB (antagen kf § 203, 2012), anta i ärendet föreliggande förslag till nytt 
ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB att gälla från och med år 2016. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i§ 156, 2014 beslutat att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ge kommundirektören i uppdrag att under 2015 utarbeta 
förslag till nytt ägardirektiv att gälla fr.o.m. år 2016. 

Ägardirektiv är ett av kommunens redskap för att styra sina bolag. 
Ägardirektiv är till för att tydligt klargöra vad man vill med bolaget, vilken 
nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar och 
villkor för verksamheten. 

Den rättsliga grunden för ägarens styrning finns i kommunallagen och 
aktiebolagslagen. Kommunallagen anger ramarna för kommunens ägande 
av bolag. Den kommunalrättsliga ramen för ägarens inflytande kan kort 
beskrivas så att kommunfullmäktige fastställer kommunens ändamål med 
bolagens verksamheter, genom bolagsordning och ägardirektiv, samt utser 
styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Innan bolaget fattar beslut av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt ska kommunfullmäktiges 
ställningstagande inhämtas. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 
en särskild uppgift i utövande av tillsyn över bolagen, den så kallade 
förvaltningskontrollen. Kommunstyrelsen ska också i årliga beslut bedöma 
om verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamål fullmäktige 
fastställt och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som 
gäller för verksamheten. Aktiebolagslagen stipulerar också att det i 
bolagsordningen ska uppges inriktning och syfte med bolaget, särskilt om 
det finns fler syften än vinstmaximering. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta a tt då 
med upphävande av gällande ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB 
(antagen kf§ 203, 2012), anta i ärendet föreliggande förslag till nytt 
ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB att gälla från och med år 2016. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signa tu r 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

Forts.§114 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nytt ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§115 Organisatorisk tillhörighet för 

fritidsgårdsverksamheten i statfanstorps kommun 
2015-KS-387 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att fritidsgårdsverksamheten flyttas från socialnämndens 
verksamhetsområde till kultur- och fritidsnämnden, samt 

att från socialnämndens budgetram för år 2016 överföra 3 320 tkr till 
kultur- och fritidsnämnden, avseende ny organisatorisk tillhörighet för 
fri tidsgårdsverksamheten. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 mars 2015, § 19 a tt ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för överförande 
av ansvaret för fritidsgårdsverksamheten från socialnämnden till kultur
och fritidsnämnden. 

Fritidsgårdsverksamheten föreslås organisatoriskt flytta från 
socialnämndens verksamhetsområde till kultur- och fritidsnämnden. Syftet 
är att ytterliga re intensifiera arbetet med en främjande 
fritidsgårdsverksamhet. Med en tydligare koppling till föreningslivet skapas 
bättre förutsättningar för ungdomars fysiska, kulturella och sociala 
utveckling. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att fritidsgårdsverksamheten flyttas från 
socialnämndens verksamhetsområde till kultur- och fritidsnämnden, samt 
att från socialnämndens budgetram för år 2016 överföra 3 320 tkr till 
kultur- och fritidsnämnden, avseende ny organisatorisk tillhörighet för 
fritidsgårdsverksamheten. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-09-08 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

() '-~ 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 16(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 
Staffanstorps 

kommun 

§116 Information om arbetsbeskrivning för 

ungdomsparlamentet i statfanstorps kommun 
2015-KS-412 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören Ingalill H ellberg redogör för ärendet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( ) _) ~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17(21} 

DATUM: 2015-09-28 

§117 Yttrande över SOU 2015:15 Nästa fas i e- hälsoarbetet 
2015-KS-305 

Ordförandens signatur 

( ' \ 

Arbetsutskottet beslutar 

att avstå från att avge yttrande över SOU 2015:15 Nästa fas i e
hälsoarbetet. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har genom remiss från Socialdepartementet fått 
möjligheten att yttra sig över SOU 2015:15 Nästa fas i e-hälsoarbetet. 

Utredningen föreslår att det ska bli en centraliserad styrning av e
hälsoarbetet samt föreslår förändringar i Patientdatalagen för att förtydliga 
huvudmännens ansvar. 
Förslaget bedöms som positivt på då det är till nytta för den enskilde. 
Utredningen visar på att man har tänkt på den enskildes integritet samtidigt 
som de olika professionerna ska få tillgång till korrekt information. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att avstå från att avge yttrande över SOU 2015:15 Nästa fas i e
hälsoarbetet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-09-22 
SOU 2015:15 Nästa fas i e-hälsoarbetet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18(2 1) 

DATUM: 2015-09-28 

§118 Yttrande över betänkandet SOU 2015:70 Högre 

utbildning under tjugo år 

Ordförandens signatur 

iS 

2015-KS-325 

Arbetsutskottet beslutar 

att avstå från att avge yttrande över betänkandet SOU 2015:70 Högre 
utbildning under tjugo år. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorp har genom remiss från Utbildningsdepartementet fått möjlighet 
att yttra sig över betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo 
år. 
Betänkandet belyser utvecklingen i utbildningar vid högskola och 
universitet under tjugo år och gör en bedömning om utbildningsutbudet 
varit väl avvägt. Betänkandet föreslår viss anpassning av utbildningsutbudet 
för att matcha näringslivets redovisade behov. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
avstå från att avge yttrande över betänkandet SOU 2015:70 H ögre 
utbildning under tjugo år. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-09-22 
Betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§ 119 Yttrande över Järnvägsplan för ombyggnad av Södra 

stambanan delen Flackarp-Arlöv i Staffanstrops, 

Burlövs och Lomma kommuner, inför fastställelse 
2014-KS-205 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att, avge i ärendet föreliggande yttrande daterat 2015-09-17 över 
Järnvägsplan för ombyggnad av Södra stambanan, delen Flackarp-Arlöv i 
Staffanstorps, Burlövs och Lomma kommuner till Trafikverket. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket Region Syd har överlämnat järnvägsplanen till Trafikverket 
för fastställelseprövning. Med anledning av inkomna synpunkter under 
granskningen har järnvägsplanen ändrats. Trafikverket ger nu Staffanstorps 
kommun möjlighet att framföra ytterligare synpunkter på de reviderade 
handlingarna innan beslut fattas. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att avge i ärendet föreliggande yttrande 
daterat 2015-09-17 över Järnvägsplan för ombyggnad av Södra stambanan, 
delen Flackarp-Arlöv i Staffanstorps, Burlövs och Lomma kommuner till 
T rafikverket. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-09-18 
Förslag till yttrande daterat 2015-09-1 7 
Remiss 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Ut d r agsbestyrka n de 

(_ j' ~ 



stal fanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§120 Markanvisningsavtal/överlåtelseavtal för del av 

Vikhem Il (delområdena D, E, och 1), omfattande 

fastigheterna stanstorp 5:317, 5:320 
2015-KS-45 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavtallöverlåtelseavtal med 
Tommy Nilsson Holding AB, orgnr: 556652-1315, för del av Stanstorp 5:1 , 
delområde D, E och I, ca 13 083 kvm. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet reglerar villkor och förutsättningar för markförvärv och 
exploatering av fastigheterna Stanstorp 5:317,5:320 och 5:322 vilka 
omfattas av detaljplan för Stanstorp 5:1 m fl- Vikhem etapp Il . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat förslag till 
markanvisningsavtal!överlåtelseavtal med Tommy Nilsson Holding AB, 
orgnr: 556652-1315, för del av Stanstorp 5:1, delområde D, E och I, ca 
13 083 kvm. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-09-18 
Förslag till markanvisningsavtal/överlå telseavtal 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-28 

§121 Markanvisningsavtal/överlåtelseavtal beträffande del 

av Vikhem Il {delområdena A, B, C, F och H} 

omfattande fastigheterna 
2015-KS-61 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna utarbeta t förslag till markanvisningsavtal!överlåtelseavtal med 
Vikhem Exploatering AB, orgnr: 556814-2854, ca 7670kvm. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet reglerar villkor och förutsättningar för markförvärv och 
exploatering av fastigheterna Stanstorp 5:314,5 :315,5:316, 5:319 och 
5:318, vilka omfattas av detaljp lan för Stanstorp 5:1 m fl- Vikhem etapp 
Il . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta a tt godkänna utarbetat förs lag till 
markanvisningsavtal/överlåtelseavtal med Vikhem Exploa tering AB, orgnr: 
556814-2854, ca 7670kvm. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse 2015-09-18 
F örslag till marka n visningsav ta l/ över l å telsea v ta l 

Ordfö randens signatur Utdragsbestyrkande 

c ) 
Ju$ andes signatur 


