
Staffans totps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Esarp kl. 09:30-10:45 

Beslutande ledamöter Chri stian Sonesson (M) (ordförande) 
Nino Vidovic (M) (v ice ordförande) 
Pierre Sjöström (S) (2:e vice ordförande) 

Övriga närvarande Ingalill H ellberg (kommundirektör) 
Henrik Lethin (stabschef) 
Vesna Casitovski (sekreterare) 
Patrik Runesson (trygghetsstrateg ) §46 
Håkan Persson (polis) §46 

Utses att justera Pierre Sjöström (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 2017-03-02 14:00 
tid 

Protokollet omfattar § §46-60 

Ordfö randes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Underskrifter 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 

Sekreterare 

Ordförande ~;~.::.k·i· ···· ..... ..... ............... . 
Chri sti an So

1

nes~~ 

Justerande a..& .. /~ ........ ....................... .. . 
Pierre Sif tröm (S) 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utd ragsbestyrkan de 
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Staffansto,ps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
201 7-02-27 

201 7-03-03 Datum för anslags 2017-03-25 
nedtagande 

R~ us~t, §§ ~ , ~ 
..... ~ ... ............ ~ ..... .... . 
Vesna Casitovski 

Ordförandes sign cs) I Jusrerandes sign I Urdragsbestyrkande 
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Staffansto<ps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 

Innehållsförteckning 

§46 

§47 
§48 

§49 

§50 

§51 

§52 

§53 

§54 

§55 

§56 

§57 

§58 

§59 

§60 

Ordförandes sign 

Information från Analysgruppen om brotts- och skadeförebyggande 
arbete i Staffanstorps kommun 
Information om uppföljning av kommunfullmäktiges mål 
Förvaltade stiftelser - Verksamhets- och rev isionsberä ttelser för år 2016 
Förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare" 3 kap § 19a 
kommunallagen 
Beslutsattestanter för 2017 för balanskonton 
Uppdrag om revidering av Översiktsplan för Staffanstorps kommun
Framtidens kommun, perspektiv 2039 
Yttrande över samråd angående översyn av Översiktsplan för Malmö 
Yttrande över samråd för ombyggnad av Väg 108 Staffanstorp - Lund, 
mötesfri landsväg i Staffanstorps kommun 
Yttrande över begäran om ställningstagande Snabbcykelstråk väg E22 
Malmö- Lund 
Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildn ing fö r alla- åtgärder för 
att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieu tbildn ing (SOU 
2016:77) 
Marköverlåtelseavtal för del av Stanstorp 1:6, Roos Park 
Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) om överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen gällande nollvision för ungdomsarbetslösheten 
Sva r på motion från Torbjörn Lövendahl (S) gällande program för 
uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare 
Remittering av motion från Carina Dilton (S) om regelverk och policy 
för skyltning intill våra vägar 
Rem ittering av motion från La ila Olsen (S) om ökad viste lsetid för "15-
timmarsbarn" i förskolan 

I Justerandes sign 

1J 
I Utdragsbestyrka nde 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 
Staffaosto,ps 

kommun 

§46 Information från Analysgruppen om brotts- och 
skadeförebyggande arbete i Staffanstorps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om utfö rt, pågående och planerat arbete 
till förebyggande av såväl kriminalitet som fö rekomst av oli ka slags skadehändelser i 
Sta ffanstorps kommun. 

Ordfö randes sign 

(J 
j Jusrerandes sign 

qJ 
j Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-27 
Staffansto,ps 

kommun 

§47 Information om uppföljning av kommunfullmäktiges mål 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga info rmationen till handl ingarna. 

Ärendet i korthet 
Kvalitetsutvecklare Gustav Blohm informerar om uppföljningen av 
kommunfullmäktiges mål. 

Ordförandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Staffansto,ps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 

§48 Förvaltade stiftelser - Verksamhets- och revisionsberättelser för 
år 2016 (2017-KS-56) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att lägga verksamhets- och revisionsberätte lser för år 2016 för av Staffanstorps 
kommun förvaltade stiftelser till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser redovisning av verksamhets- och revisionsberättelser för år 2016 för av 
Staffanstorps kommun förvaltade stiftelser. 

Yrkanden 
Ordföranden Christ ian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föres lå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga verksamhets
och revisionsberättelser för år 2016 för av Staffanstorps kommun förva ltade stiftelse r 
till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till besl ut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Bes! utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-06 
Revisionsberättelse förva ltade stiftelser 2016 
Ekonomisk sammanställning 
Verksamhetsberättelse stiftelser 2016 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 

Ordförandes sign / jusrerandes sign 

(J 41 
/ Urdragsbesryrkande 
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Staflansto1ps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 

§49 Förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare" 3 kap 
§19a kommunallagen (2017-KS-74) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av priva ta 
utförare. 

Ärendet i korthet 
Ko mmunfullmäktige ska enligt 3 kap §19b i kommunallagen fö r varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. 
Lagen innebär i korthet att: Kommuner har skyldighet att systematiskt och strukturerat 
följa upp verksamhet som bedrivs genom upphandlat avtal. Kommuner ska genom 
reglering i sådant avtal möjliggöra allmänhetens insyn i den verksamhet som bedr ivs 
kommunen har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan vä lj a 
mellan olika utförare fullmäktige, under varj e mandatperiod, ska besl uta om ett 
program med genere ll a riktlinjer för uppfö ljning av privata utföra re. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Program för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare . 

Pierre Sjöstöm (S) yrkar bi fall till ord fö randens yrkande enligt ovan med den ändringen 
att meningen under punkten 6, tredje stycket som lyder enligt fö ljande: "Information 

som kan begäras är exempelvis rörande kvalitet, avvikelser, årsredovisning m m." 
ändras till "Information som kan begäras för att ge allmänheten skälig insyn i 
verksamheterna är exempelvis verksamhetens kvalitet, avvikelser i verksamheten, 

personalen och deras villkor, m iljö, mångfalds - och jämställdhetsarbete, privata 
utförares ekonomi och ägarförhållanden och företrädare. (Områden i enlighet med 
förarbete till SO U 2013:53 Privata utförare- kontro ll och insyn)". 

Beslutsgång 
Ordfö randen ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet har bes lutat 
i enlighet med eget yrkande enligt ovan. 

Ordförandes sign I j usterandes sign 

tfJ 
I Urdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Reservationer 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 201 7-02-27 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån fö r eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20 17-02-13 
Program för uppfö ljning och insyn av verksamhet som utfö rs av privata utförare 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

CJ 111 
I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 
Staffanstorps 

kommun 

§50 Beslutsattestanter för 2017 för balanskonton (2016-KS-614) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna förslag till beslutsattestanter för år 201 7 för balanskonton i enlighet med 
upprättat förslag. 

Ärendet i korthet 
Föreligger upprättat fö rslag till beslutsattestanter för år 201 7 fö r balanskonton. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att godkänna förslag till bes lutsattestanter för år 201 7 fö r balanskonton i 
enlighet med upprättat förslag. 

Bes I utsgå ng 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till besl ut och fi nner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-06 
Attestförteckning balanskonton 2017 

Beslut skickas till 
Ekonomichefen 

O rdförandes sign 

C_f 
I Jusrerandes sign 

~ 
I Utdragsbes tyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Staffanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 

§51 Uppdrag om revidering av Översiktsplan för Staffanstorps 
kommun- Framtidens kommun, perspektiv 2039 (2017-KS-49) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 

Ärendet i korthet 
En aktuell och brett förankrad ÖP behövs för att möjliggöra samhällsutveckl ing och 
detaljplanering, och för att föra en dialog och skapa förtroende fö r den utveckling man 
vill göra. Inte minst bidrar den till att skapa ett långsiktigt förtroende mellan 
medborgaren och kommunen. Staffanstorps nu gällande översiktsplan, Framtidens 
kommun Perspektiv 2038, antogs av kommunfullmäktige 2009 och 
aktualitetsförklarades 2011. Genom ett omfattande dialog- och visionsarbete togs ett 
tvärsektoriellt helhetsgrepp över kommunens framtidsfrågor och ett brett förank rat 
framtidsdokument skapades. Översiktsplanen - Framtidens kommun perspektiv 2038 -
är därför inte bara en översiktsplan utan är samtidigt också både ett visionsdokument 
och ett styrdokument för kommunens verksamheter. Till viss del är den nuvarande 
översiktsplanen, eller framtidsdokumentet, fortfarande aktuell och en sta rk bärare av 
kommunens vision och t illväxtmål. Därigenom kan den fortfarande fungera som bas 
och utgångspunkt när det gä ller att utforma den nya översiktsplanen. Andra delar 
däremot är inte lika aktuella utan behöver omarbetas, kompletteras eller utvecklas för 
att möta fö rändrade vä rderingar, samhä ll sutmaningar, lagkrav mm. 

Syftet med att revidera Staffanstorps översiktsplan är att utveckla och fö rädla 
framtidsdokumentet avseende vision, identitetsbära re och styrprinci per, samt att 
omvärdera och aktua lisera inriktningen gällande markanvändnings- och 
bebygge lseutvecklingen med hänsyn till nya planeringsförutsättningar och 
kunska psu nderlag. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta att öve rl ämna ärendet ti ll 
kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 7-02-03 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

d irJ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Bes I ut skickas ti Il 
Stadsbyggnadskontoret 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 

Ordförandes sign I j usterandes sign J Utdragsbestyrka nde 

Page 12 of 22 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 
Staflansto,ps 

kommun 

§52 Yttrande över samråd angående översyn av Översiktsplan för 
Malmö (2017-KS-9) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till M almö st ad överl ä mna i ärendet föreliggande yttrande, datera t 2017-02-03, 

som synpunkter på Ö versiktsplan för Malmö, a ktualitetsprövning och översyn 20 16-
17, underlag för sam råd. 

Ärendet i korthet 
Inför aktua litetsprövning och öve rsyn av Ö versiktsplan för Mal mö har Malmö stad 
a rbeta t fram ett samrådsunderlag som beha ndla r översynens inriktning utan a tt ange 
färdiga förslag till ändringar. Samrådsunderlaget ä r en programfö rkl aring som består 
a v en redogörelse för öve rsiktsplanens a ktualitet och de förändrade fö rutsä ttn inga r 
som gör att planen i vissa avseenden behöver ses över. 

Yrkanden 
Ordföranden Christi an Sonesson (M ) yrka r a tt a rbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta a tt till Ma lmö stad överlä mna i ä rendet 
före liggande yttra nde, da terat 2017-02-03, som synpunkter på Översiktsplan fö r 
M a lmö, a ktualitetsprövning och översyn 201 6-1 7, underlag för samråd. 

Beslutsgång 
Ordföranden ko nstaterar a tt det endast före li gger ett förslag t ill beslut och fin ner att 
a rbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
T jä nsteskrivelse 201 7-02-02 
Yttrande öve r översiktspla n Malmö, öve rsyn 16-17 
Sam rådsunderlag 
E-p ost 

Beslut skickas till 
M a lmö stad 

Ord f~randes sign I Jusrera ndes sign I Urdragsbesryrka nde 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-27 
Staffanstorps 

kommun 

§53 Yttrande över samråd för ombyggnad av Väg 108 Staffanstorp -
Lund, mötesfri landsväg i Staffanstorps kommun (2016-KS-309) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att avge yttrande över granskningshandling för väg 108, Staffanstorp-Lund i enlighet 
med upprättat förslag daterat 2017-02-15. 

Ärendet i korthet 
Trafikverket har upprättat en granskni ngshandling för vägplan fö r väg 108, 
Staffanstorp-Lund. Förslaget innebär en breddning av väg 108 norrut för att skapa en 
2+2-väg separerad med mitträcke. I samband med detta kommer även fl era 
plankorsningar att stängas. Staffanstorps Kommun har tidigare yttrat sig över denna 
plan i samrådsskedet och lämnar nu även in ett yttrande i granskn ingsskedet. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att arbetsutskottet ska besluta att avge yttrande över granskningshandl ing för väg 108, 
Staffanstorp-Lund i enlighet med upprättat förslag date rat 201 7-02-15. 

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

Besl utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse 201 7-02-15 
Yttrande Granskningshandling väg 108 Staffanstorp - Lund 
Kungörande och granskning 
Illustrationsri tninga r 
Vägplan MKB 
Vägplan MKB karta 
Planbeskrivning granskningshandling 
Planka rtor 
Profilritningar 
Samrådsredogörelse 
Typsektion 

Beslut skickas till 
Trafikverket 

Ordfö randes sign I Justerandes sign 

c~ ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 

§54 Yttrande över begäran om ställningstagande Snabbcykelstråk 
väg E22 Malmö- Lund (2016-KS-233) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att avge i ärendet föreliggande yttrande daterat 2017-02-15 till Trafikverket avseende 
Snabbcykelstråk Malmö-Lund. 

Ärendet i korthet 
Trafikverket Region Syd planerar anlägga ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund 
genom Burlövs och Staffanstorps kommuner. Trafikverket tar nu fram en vägplan med 
syftet att få fler att vä lja cykel som transportmedel och att öka cykelpendlandet. 
Vägplanen är nu framme vid samrådshandling och i denna finns två alternativa 
sträckningar av snabbcykelstråk på vilka Trafikverket önskar få in synpunkter. I denna 
remiss önskar trafikverket få svar på kommunens syn på sträckningen, behov av nya 
kopplingar samt standard och förväntn ingar på snabbcykel stråket. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrka r, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att arbetsutskottet 
ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att avge i ärendet föreliggande yttrande 
daterat 2017-02-15 till Trafikverket avseende Snabbcykelstråk Malmö-Lund. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse 2017-02-15 
Yttrande snabbcykelstråk 2017-02-15 
Skrivelse 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Översiktskarta, båda korridorerna 
Översiktskarta, gröna korridoren 
Översiktskarta, lila korridoren 
Ritningar, lila korridoren 
Ritningar, gröna korridoren 

Beslut skickas till 
Trafikverket 

Ordförandes sign 

CJ 
I Jusrerandes sign 

14?) 

I Utdragsbestyrka nde 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 
Staffansto<ps 

kommun 

§55 Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla
åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en 
gymnasieutbildning (SOU 2016:77) (2016-KS-631) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att stä lla sig bakom yttrande till Utbildningsdepartementet enligt skrivelse daterad 
2017-03-01, att inlämnas av kommunstyrelsens ordförande. 

Ärendet i korthet 
Gymnasieutredningens direktiv och tilläggsdirektiv (dir 2015:31, 2015:82 och 
2015: 141) är omfattande och innehåller drygt 20 olika delområden som rör 
gymnasieskolan. Regeringens mål en ligt direktiven är att al la ungdomar ska påbörja 
och fullfölja en gymnasieutbildning. 

Staffanstorps kommun har tillfrågats att t ill Utbildningsdepartementet lämna 
synpunkter på det betänkande som presenteras i SOU 2016:77. Betänkandet är mycket 
omfattande och Staffanstorps kommun väljer därför att begränsa sina synpunkter ti ll 
de konkreta förslag som synes viktigast vi lka framgår av i ärendet föreliggande 
skrivelse daterad 2017-03-01. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) , 
att arbetsutskottet ska besluta att ställa sig bakom yttrande till 
Utb ildningsdepartementet enligt skrivelse daterad 201 7-03-01, att inlämnas av 
kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det ednast före ligger ett förslag t il l beslut och finne r att 
arbetsutskottet har beslutat i en lighet med detta. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-15 
Remiss 

Beslut skickas t ill 
Utbi ldn ingsdepartementet 

Ordförandes sign 

cs 
I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 

§56 Marköverlåtelseavtal för del av Stanstorp 1 :6, Roos Park (2014-
KS-286) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat fö rslag till marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten 
Stanstorp 1:6 med Roos vård- och boende Fastighets AB. 

Ärendet i korthet 
Ma rköverl åtelseavtalet reglerar villkor och fö rutsättningar fö r markförvä rv och 
exploatering av del av fastigheten Stanstorp 1:6, vilken omfa ttas av deta lj planen fö r 
Roos Park del av Stanstorp 1:6. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att godkänna utarbetat fö rslag till marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Stanstorp 1:6 med Roos vå rd- och boende Fastighets AB. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta fö res lå kommunstyre lsen beslut 
att området ska exploateras i enlighet med den socialdemokrati ska motionen som 
innebär att ko mmunstyrelsen får i uppdrag att snarast ta in itiat iv till att det bygga 
hyres rätter på Annerovägen/Skånevägen samt yrkar därmed avslag på Nino Vidovics 
(M) yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 
Ordfö ra nden stä ll er yrkandena mot va randra och finner att arbetsutskottet har beslutat 
i enlighet med Nino Vidovics (M ) yrkande enligt ovan. 

Reservationer 
Pierre Sjöström (S) reserverar sig skri ft li gt till fö rmån för eget yrkande. Se reservation . 

Beslutsunderlag 
Tjä nsteskri velse 2017-02-16 
Marköverlåtelseavtal Roas Park 170216 expl sign 

Beslut skickas ti Il 
Stadsbyggnadskontoret, Plan- och exploateringsavdelningen 

Ord fö randes sign 

CJ 
I Justerandes sign 

rr,J 
I Utdragsbestyrkande 
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Reservation markanvisningsavtal 
området Annerovägen/ Skånevägen 

Precis som vi socialdemokrate r tillsammans med kolonilottsinnehavarna hävdade före valet 2010, så 
hade vi gärna sett att kolon iområdet vid Annerovägen/Skånevägen fått vara kva r som en grön oas 
där sinnena fick ro och stillhet och ett område där många kolonister fick odla blommor och grönsaker 
i ett centralt läge. Friskvård för många pensionäre r som bodde i anslutning til l området och sina ko
lon ilotter . Nyttja nderättsavtalet med kolonisterna blev uppsagt och arrendena upphörde den sista 
februari 2012. Ett övergångsavt al tecknades som gällde fram till den 31 oktober 2012 då kolonisterna 
flyttade från området. Området är nu tömt på sitt innehå ll och ser ut som en åker mitt i samhället. 
Frågan är om det blir någon bygg nation i enlighet med de ursprungliga p lanerna på gamla koloniom-

rådet 

Planområdets centrumnä ra läge gör att det, ur ett hållbarhetsperspektiv, är motive rat att bebygga 
och på så sätt skapa bostäder i ko llektivtrafiknära lägen. Avsikten var att det skulle byggas seniorbo
städer på marken som ligger mitt inne i Staffanstorp, me n de som läm nade sina kolon ie r tvivlar på att 
det kommer att ske i brådrasket. De ras gissningar var och är att Anne rovägen/Skånevägen kommer 
att stå öde ett bra tag . De har fått rätt. Det har stått tomt nu då företaget som tänkte bygga bostä
derna drog sig ut projektet. Nu görs ännu ett försök. 

Trots en ökning av befolkningen har antalet hyresrätter minskat i vår kommu n jämfört med 2008 (in

nan försäljningen av allmännyttan skedde). De n extrema och växande bristen på hyresrätter drabbar 

främst - men inte bara - dem som inte är et able rade på bostadsmarknaden, till exempel ungdomar. I 

d ag står mer än e n kvarts miljon unga i Sverige utan egen bost ad. Nästan var fjärde ung vuxen 

tvingas bo kvar hemma hos föräldrarna. Samtidigt ligger bostadsbyggandet på historiskt låga nivåer. 
Det finn s inget skäl att anta att förh ållande na i Staffanstorp skulle vara annorlunda. Nybyggnatione n i 

vår kommun har till st örsta de l best ått av villor och bostadsrätter. Andelen hyresrätter är liten. Det 

finn s därför ett stort behov av att bygga hyresrätte r så att våra ungdomar kan flytta hemifrån och t ill 

våra äldre som önskar lämna s ina villor. Och seda n 2010 har inte en enda hyresrätt byggts i vår kom

mun. Det är nu d ags att börj a bygga hyresrätter i vår kommun. 2014 skrev vi en motion som gick ut 
på att bygga va nliga hyresrätte r på rubricerad tomt. Vi ville då att kommunfullmäktige skulle besluta 

uppdra åt kommunstyre lsen att snarast t a initiativ till att bygga hyresrätter på Annerovä

gen/Skånevägen. 

Kommunstyre lsen bes lutade vid sitt sammanträde 2014-06-16 om ett markanvisningsavtal för det 

t id igare koloniområdet. Ett avta l som inte blev av. Nu försöke r man igen. Vi befarar at t projektet 
kommer att innebära att man bygge r lyxläge nheter (då man bygger på det sk. Victoria Park

koncepte t). Ett koncept som få medborgare har råd att efte rfråga. Vi har redan prövat äganderätter 

och bostadsrätte r, byggda i centrum de senaste åre n, som blev svårligen sålda. Vi anser ist ä llet att vi 

borde bygga vanliga hyresrätter och eventuellt t rygghet slägenhet er, som medborgarna har råd att 

efte rfråga. Kommune n har ett ansvar för att människor med o lika vi ll kor och förutsättninga r ska ha 

möjlig hete r at t finna en bostad. Det betyder att kommunen måste planera både för det som efterfrå

gas och för de be hov av bostäder som finns . Det är viktigt att det fin ns bostäder som efte rfrågas av 

dem som vä ljer att flytta t ill vår kommun för ex. arbete, samtidigt som svaga gruppers möj ligheter att 

få e n bost ad säkras. Vår bedömning är att markanvisningsavtalet Annero/Skånevägen inte uppfyller 

ova nst ående kraven. 

För Socialdemokraterna 

~~ 17-02-27 

Pierre s· · ström (S) cs 



Staflansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 

§57 Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) om 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande nollvision för 
u ngdomsa rbetslösheten (2016-KS-452) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna en överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen om en nollvision fö r ungdomsarbetslöshet i Sta ffanstorps kommun 
samt att därmed anse motionen bifallen. 

Ärendet i korthet 
I en motion har To rbj örn Lövenda hl (S) yrkat att Staffanstorps kommun, på samma 
sätt som Vellinge kommun gjort, ska teckna en överenskommelse om en nollvis ion fö r 
ungdomsarbetslösheten i kommunen. Ungdomsarbetslösheten i Staffanstorps kommun 
är låg, både jämnfört med riket och Skåne. Antalet öppet arbetslösa i åldern 18-24 år 
uppgick till 2,7% som årsmedeltal fö r 201 6. Detta motsvarar 45 personer. 
Sta ffanstorps kommun har sedan december 2015 en överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen om en ansökan med medel från Delegationen fö r unga ti ll arbete -
sk DUA. I denna har identifierats samverkansformer och projek t. Med utgångspunkt i 
tecknade överenskommelser och förd dialog med Arbetsförmedlingen kan ett avta l om 
att genomföra en noll vision vara ett komplement till DUA och en sådan kan omgående 
tas fram enligt modell för Vellinge. 

Yrkanden 
Ordföra nden Christian Sonesson (M) yrka r, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att arbetsutskottet ska besluta fö reslå kommunstyrelsen besl uta fö reslå 
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att teckna en 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen om en nollvision för ungdomsarbetslöshet i 
Sta ffanstorps kommun samt att därmed anse motionen bi fal len. 

Bes! utsgå ng 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag ti ll beslut och fin ner att 
arbetsutskottet har beslutat i enl ighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-13 
Motion 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 158, 20 16 

Ordförandes sign 

(J 
I Juscerandes sign 

f(J 
I Ucdragsbescy rkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 

§58 Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) gällande program 
för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata 
utförare {2016-KS-576) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att med det i ärendet redovisade anse motionen bifallen. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) yrkar i en motion angående program för uppföljning och insyn 
i verksamheter som utförs av privata utförare att ett sådant program som anges i 
kommunallagens 3 kap § 19b upprättas . Ändringen i kommunallagen trädde i kraft 1 
januari 2015 och innebär att kommunfullmäktige för varje mandatper iod ska anta ett 
program med mål och riktlinjer fö r hur sådana kommunala angelägenhete r som utförs 
av privat utförare ska följ as upp samt hur allmän heten ska beredas till fälle till insyn. 
Sta ffanstorps kommun har tagit fram ett sådant program vi lket fö relagts för beslut. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av ordföranden Christian Sonesson (M), 
att arbetsutskottet ska besluta föres lå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige bes! uta att med det i ärendet redovisade anse motionen bifa llen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstatera r att det endats före ligger ett förslag till beslut och fi nner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänstesk ri velse 201 7-02-13 
Motion 
Ko mmunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 38, 2017 

O rdförandes sign I Justerandes sign 

CJ 1J 
I Utdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27 

§59 Remittering av motion från Carina Dilton (S) om regelverk och 
policy för skyltning intill våra vägar (2016-KS-636) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fö r yttrande. 

Ärendet i korthet 
Carina Dilton (S) har lämnat in en motion om regelverk och poli cy fö r skyltning int il l 
vägarna. Ko mmunfullmäktige besluta den 12 december 201 6, § 200, att öve rl ämna 
motionen till kommunstyrelsen fö r beslut om beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Ordförandes sign I j usrerandes sign 

(5 4 
I Urdragsbesryrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-27 

§60 Remittering av motion från Laila Olsen (S) om ökad vistelsetid 
för "15-timmarsbarn" i förskolan (2016-KS-637) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Ärendet i korthet 
La ila Olsen (S) har lämnat in en motion om ökad vistelsetid fö r "15-timmarsbarn" i 
förskolan. Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2016, § 199, att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Ordförandes sign I J usterandes sign 

CJ1 11 
I Utdragsbestyrkande 
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