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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-27 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Esarp kl. 09:30-12:15 

Beslutande ledamöter Christian Sonesson (M) (ordförande) 
N ino Vidovic (M) (vice ordförande) §§61-75, §§77-8 1 
Pierre Sjöström (S) (2:e vice ordförande) 

Övriga närvarande Ingalill Hell berg (kommundirektör) 
Henrik Leth in (stabschef) 
Andreas Siverstål (sekreterare) 
Selma Tegneborg (polis ) §61 
G ustav Blohm (kvalitetsutvecklare) §62 
Cecilia Jansson (ekonomichef) §§65-70 
Anna Russell (projektledare kommunfastigheter) §73 
Karlina Gnosspelius (plan- och exploateringschef) §74 

Utses att justera Pierre Sjöström (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 2017-04-03 14:00 
tid 

Protokollet omfattar §§61-81 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Underskrifter 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-27 

Sekreterare .. ~~ ................ . 
Andreas Siverstål j 

Ordförande Ch:>~.f.l:.~= .. ~ .............. ... -

Justerande :::.:.~?IL'. ............... ........ .. . 

Ordförandes sign [ Justerandes sign [ Utdragsbestyrkande 
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ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
prntokollel 
Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-27 

Protokollet är justerat. Juster ingen har till kännagivits genom 
anslag. 

Komm unsL y relsens arbetsutskott 
2017-03-27 

2017-04-04 Datum för anslags 2017-04-26 
nedtagande 

:z;;J~ ...... .. 
Andreas Siverstål 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdr;,.gsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-27 

Innehållsförteckning 

§61 

§62 
§63 

§64 

§65 

§66 

§67 
§68 
§69 
§70 

§71 

§72 
§73 

§74 

§75 
§76 

§77 

§78 

§79 

§80 

§81 

Information från Analysgruppen om brotts- och skadeförebyggande 
arbete i Staffanstorps kommun 
Information om uppföljning av kommunfullmäktiges mål 
Information om lokalfrågor 
Information om hemställan från barn- och utbildningsnämnden gällande 
byggnation av en förskola 
Information om ekonomisk uppföljning för perioden 201 7-01-01 -
2017-02-28 för kommunstyrelsen 
Information om ekonomisk uppföljning för perioden 2017-01-01 -
2017-02-28 för Staffanstorps kommun 
Bokslut 2016 för kommunstyrelsen och resultatenheten kost 
Årsredovisning för år 2016 för Staffanstorps kommun 
Teknisk beräkning 201 8 
Uppföljning av kommunövergripande intern kontroll plan för år 2016 
Förslag till ändring av och tillägg ti ll Policy för upphandling och inköp 
för Staffanstorps kommun 
Kommunstyrelsens föreningsbidrag 201 7 
Byggnation av nya lokaler, Ängslyckans förs kola 
Markanvisningsa vtal för del av fastigheterna Stanstorp 4: 1, 5: 1 och 6: 1, 
område H, Vikhem IV 
Markanvisningsavtal Hjärup NO IV, Trekanten del av Hjärup 4:2 
Ny hantering av försä ljning av fribyggartomter i Staffanstorps kommun 
Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) om ri ktlinjer för att 
motverka jäv och andra intressekonfl ikter 
Svar på motion från Werner Unger (S) m.fl. om barnomsorg på 
obekväma arbetstider 
Svar på motion från Cecilia Cavallin (MP) om barnomsorg på 
obekväma tider i Staffanstorps kommun 
Svar på motion från Pierre Sjöström (S) om Hjärups utbud av service 
Svar på medborgarförslag gällande en plan för hur försko la, skola och 
omsorg ska växa i enlighet med tillväxtplanen 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-27 
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§61 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 utfört, pågående och planerat arbete 
till förebyggande av såväl kriminalitet som förekomst av olika slags skadehändelser i 

Staffanstorps kommun. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-27 
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§62 Information om uppföljning av kommunfullmäktiges mål 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

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

Ordföra ndes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-27 
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§63 Information om lokalfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Kommundirektör Ingalill Hellberg informerar om lokalfragor. 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign 

cs aJ 
I Utdragsbestyrkande 

Page 7 of 32 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-27 
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§64 Information om hemställan från barn- och utbildningsnämnden 
gällande byggnation av en förskola (2017-KS-98) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet i korthet 
Kommundirektör Ingalill Hellberg informerar om hemställan från barn- och 
utbildningsnämnden gällande byggnation av en förskola . 

Ordförandes sign I Justerand es sign I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 2017-03-27 
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§65 Information om ekonomisk uppföljning för perioden 2017P01P01 
- 2017p02-28 för kommunstyrelsen (2017-KS-139) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att lägga informationen t ill handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Ekonomichef Cecilia Jansson informerar om den ekonomiska uppfölj ningen för 
pe rioden 2017-01-01 - 2017-02-28 för kommunstyrelsen. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

cS ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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§66 Information om ekonomisk uppföljning för perioden 2017-01 -01 
- 2017-02-28 för Staffanstorps kommun (201 7-KS-35) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Ekonomichef Cecilia Jansson informerar om den ekonomiska uppfölj ningen för 
perioden 2 107-01-0 1 - 2017-02-28 för Staffanstorps kommun. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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l(ommu nstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-27 

§67 Bokslut 2016 för kommunstyrelsen och resultatenheten kost 

(201i-KS~65) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättad årsredovisning för kommunsstyrelsen och resultatenheten kost 
avseende år 2016. 

Ärendet i korthet 
Föreligger årsredovisning för kommunstyrelsen samt resultatenheten kost avseende 
2016. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunsty relsen besluta godkänna upprättad årsredovisn ing för kommunsstyrelsen 
och resultatenheten kost avseende år 2016. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-21 
Bokslut 2016 Kommunstyrelsen 
Bokslut 201 6 Kostverksamheten 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

g (f) 
I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-27 

§68 Årsredovisning för år 2016 för Staffanstorps kommun (2016-KSm 
624) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att till kommunrevisionen för dess granskning överlämna i ärendet utarbetat förslag ti ll 
års redovisning/sammanstä lld årsredovisning för år 201 6 för Staffanstorps kommun 
samt, 

att till kommunfullmäktige öve rlämna i ärendet föreliggande årsredovisning/ 
sammanställd årsredovisning för år 2016 för Sta ffanstorps kommun samt, 

att fö reslå kommunfullmäktige besluta att godkänna överlämnad 
årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2016 för Staffanstorps kommun 

Ärendet i korthet 
Sedan kommunstyrelsen har erhållit övriga nämnders redovisning av 
medelsförva ltningen under föregående budgetår ska kommunstyrelsen upprätta en 
årsredovisning. 

Årsredovisningen ska av kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna och 
kommunfullmäktige senast den 18 april året efter det som redovisningen avser. 
Årsredovisningen ska sedan godkännas av kommunfullmäk tige, som före beslut om 
godkännande av årsredovisningen bör ha fattat beslut om ansvarsfr ihet ska beviljas 
eller inte. 

Yrkanden 
Ordfö rande Christi an Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att till kommunrevisionen för dess granskning överlämna i 
ärendet utarbetat förslag till årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2016 
för Staffanstorps kommun samt, att till kommunfullmäktige överlämna i ärendet 
föreliggande årsredovisning/ sammanställd årsredovisning för år 2016 för Staffanstorps 
kommun samt, att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna överlämnad 
årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 201 6 för Staffanstorps kommun 

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

Ordfö randes sign I Justerandes sign I Utd ragsbesty rkande 
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Sammanträdesprotokoll 2017-03-27 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-16 
Årsredovisning 2016 inkl. bilagor 

Beslut sk ickas till 
Kornmundirektören 
Ekonomichefen 
Revisionen 
VD för Staffanstorps Centrum AB 

Ordförandes sign J Justerandes sign 

cJ ![J 
I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotolcoll 2017-03-27 
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§69 Teknisk beräkning 2018 (2016-KS-596) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lämna i ärendet före! iggande rapport "Information 0 111 teknisk beräkning år 2018" 
till nämnderna samt, 
att ge nämnderna i uppdrag att ti ll som senast den 15 juni dels redovisa konsekvenser 
av ett förändrat kommunbidrag om -3 %, dels redovisa prioriterade satsningar vid ett 
förändrat kommunbidrag om + 3 %. 

Ärendet i korthet 
Budgeten för föregående verksamhetsår ligger som grund för arbetet med att ta fram 
ett nytt budgetförslag. Med den som bas görs vad som brukar kallas en teknisk 
beräkning och syftar till att göra en framskrivning av befi ntlig verksamhet med 
oförändrad kvalitetsnivå men utifrån en ny omvärldsanalys och en mängd nya 
ekonomiska antaganden. Den kostnadsmässiga beräkningen ställs sedan mot 
beräkningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Den avv ikelse som uppstår 
hanteras, t illsammans med ti llkommande behov kopplade till nytillkomna/ 
omformulerade uppdrag och effekter av fö rändrad lagstifming, senare i 
budgetprocessen och sammanställ s i ett förslag ti ll budget som beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Enligt av kommunfullmäktige beslutat direktiv för ekonomisk planering och 
uppfölj ning ska kommunstyrelsen senast vid utgången av mars månad lämna 
information om preliminära kommunbidrag ti ll respektive nämnd för nästkommande 
år. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2017, § 4, att delegera till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna i ärendet föreliggande rapport "Information 
om teknisk beräkning år 201 8" till nämnderna samt att ge nämnderna i uppdrag att t il l 
som senast den 15 juni dels redovisa konsekvenser av ett fö rändrat kommunbidrag om 
-3 %, dels redovisa prioriterade satsningar vid ett förändrat kommunbidrag om + 3 %. 

Yrkanden 
Ordförande Christi an Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att lämna i 
ärendet föreliggande rapport "Information om teknisk beräkning år 201 8" till 
nämnderna samt att ge nämnderna i uppdrag att till som senast den 15 juni dels 
redovisa konsekvenser av ett förändrat kommunbidrag om -3 %, dels redovisa 
prioriterade satsningar vid ett fö rändrat kommunbidrag om + 3 %. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 7-02-13 
Information om teknisk beräkning år 2018 

Beslut skickas t ill 
Kommundirektören Ekonomichefen Förvaltn ingscheferna för samtl iga nämnder 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

c5 rrO 
I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 201 7-03-27 

§70 Uppföljning av kommunövergripande intern kontrollplan för år 
2016 (2015-KS-514) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluia 
att godkänna uppfölj ningen av kommunövergripande intern kontrollplan för år 2016. 

Ärendet i korthet 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern kontroll ska 
kommunstyrelsen årligen i samband med att årsbudgeten faststä ll s besluta om en 
kommunövergripande intern kontrollplan. I november 2015 § 138 beslutade 
kommunstyrelsen om en övergripande intern kontroll plan för år 2016. De beslutade 
kontrollområdena var persona lförsör jning, beslutsattester, postöppning- och 
diarieföring, lokalförsörjning och uppföljning av kommunfullmäktiges mål. Denna 
rapport redogör för uppföljningen. 

Yrkanden 
Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna uppfölj ningen av kommunövergripande intern 
kontrollplan för år 2016. 

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

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-16 
Uppföljningsrapport 

Beslut skickas ti ll 
Kommundirektören Ekonomichefen Revisionen 

Ordförandes sign J Justerandes sign J Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-27 

§71 Förslag till ändring av och tillägg till Policy för upphandling och 
inköp för Staffanstorps kommun (2016-KS-248) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
att godkänna att punkten 20 under rubriken "Policy" ändras t ill "Samtl iga 
upphandlingar ska anmälas till ansvarig nämnd/styrelse. Detta gäller även inför 
förlängning av avtal som upphandlats med sådan klausul. Undantaget är 
direktupphandl ingar. I nämndernas gränsdragningsbeslut en ligt punkt 1 ska anges 
vilka upphandlingar som ska anmälas i nämnden.", samt 

att godkänna tillägg av en ny punkt (22) under rubriken "Policy" enligt följande 
lydelse: "Nämnder ska i sina upphandlingsunderlag fö lja av Kommunfull mäktige 
beslutat "Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare". ". 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har 2016-10-17 i § 135 beslutat om Policy för upphandling och 
inköp för Staffanstorps kommun. Det har uppmärksammats behov av ett förtydligande 
av punkten 20, innebärande att den även gäller för förlängning av avtal samt kopplas 
till nämndernas ansvar under punkten 1. Kommuna llagen 3 kap § 19b faststä ll er att 
kommunfull mäktige ska besluta om ett Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utfö rs av privata utförare. Policy för upphandli ng och inköp kopplas 
därför ti Il detta program genom en ny punkt 22. 

Yrkanden 
Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föres lå 
kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunful lmäktige besluta att godkänna att 
punkten 20 under rubriken "Policy" ändras till "Samtliga upphandlingar ska anmälas 
till ansvarig nämnd/styrelse. Detta gäller även inför förlängning av avtal som 
upphandlats med sådan klausul. Undantaget är direktupphandl ingar. I nämndernas 
gränsdragningsbeslut enligt punkt 1 ska anges vilka upphandlingar som ska anmälas i 
nämnden.", samt att godkänna tillägg av en ny punkt (22) under rubriken "Policy" 
enligt fö ljande lydelse: "Nämnder ska i sina upphandlingsunderlag följa av 
Kommunfullmäktige beslutat "Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare". ". 

Besl utsgång 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrk ande 
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Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-15 
Policy för upphandling och inköp, rev 2017-03-15 

Beslut skickas t ill 
Staffanstorps kommuns nämnder 

Ordförandes sign J Justerandes sign J Utdragsbestyrka nde 
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§72 Kommunstyrelsens föreningsbidrag 2017 (2016-KS-500) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att utbetala föreningsbidrag för år 2017 med 65 tkr till Arbetarnas fastighetsförening i 
Staffanstorp u.p.a och med 50 tkr ti ll Hemvärnsgårdens Bygdeförening. 

Ärendet i korthet 
Enligt punkt 18 i kommunstyrelsens delegationsordning har kommunstyrelsens 
arbetsutskott att besluta om fören ingsbidrag. För år 201 7 finns totalt 220 tkr 
budgeterat för detta avseende. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 201 2-1 2-1 7 
§ 230 att bevi lja Ung företagsamhet i Skåne ett årligt bidrag med 1,50 kr/ 
kommuninvånare i Staffanstorps kommun. Antalet invånare per den 1 november 2016 
uppgick ti ll 23 523 vilket ger ett föreningsbidrag för år 2017 på 35 285 kr. Enligt 
samverkansavtal tecknat med Brottsofferjouren Mellersta Skåne 2012-12-18, ska 
kommunen betala ersättning för deras åtaganden med ett belopp på 67 533 kr i 2012 
års nivå att justeras med antalet invånare den 1 november året före verksamhetsåret 
jämfört med antalet invånare per den 1 november 2012. Föreningsbidraget för 2017 
beräknas genom formeln: (23 523 - 22 523) ~- 3 kr+ 67 533 kr =70 533 dvs (inv.ant 
1 nov 2016 - 1 nov 2012) X 3 kr + det fastställda beloppet år 2012 dvs 67 533 kr} 
Efter ovanstående kvarstår 114 tkr av budgeterade medel. Arbetarnas 
fastighetsförening i Staffanstorp u.p.a har ansökt om 80 tkr (de fick ett bidrag på 65 
tkr ifjol} och Hemvärnsgårdens Bygdeförening om 50 tkr (fick ett bidrag på 50 tk r 
ifjol}. Med beaktande av budgeterat anslag föreslås fören ingsbidrag för år 2017 
utbetalas i nivå med år 2016 d v smed 65 tkr ti ll Arbetarnas fastighetsförening i 
Staffanstorp u.p.a och med 50 tkr till Hemvärnsgårdens Bygdeförening. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att utbetala 
föreningsbidrag för år 2017 med 65 tkr t ill Arbetarnas fastighetsförening i Staffanstorp 
u.p.a och med 50 tkr till Hemvärnsgårdens Bygdeförening. 

Bes I utsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet ha r bes lutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-21 
Ansökan Arbetarnas Fastighetsförening 
Ansökan Hemvärnsgårdens Bygdeförening 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Medborgarserviceschef Ekonomiavdelningen Arbetarnas fastighetsförening i 
Staffanstorp u.p.a Hemvärnsgårdens Bygdeförening 

Ordförandes sign j Justerandes sign 
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I Utdragsbestyrkande 
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§ 73 Bygg nation av nya lokaler, Ängslyckans förskola (2017-KS-150) 

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

Ärendet i korthet 
Ärendet avser byggnation av nya lokaler Ängslyckans förskola som fö redras av 
projektledare Anna Russell , kommunfastigheter. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 

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

Beslutsunderlag 
Barn- och utbi ldn ingsnämndens beslut§ 14 201 7 med tillhörande bilagor 

Ordförandes sign I J usterandes sign 
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§74 Markanvisningsavtal för del av fastigheterna Stanstorp 4:1, 5:1 
och 6:1 , område H, Vikhem IV (2016aKS-131) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att godkänna utarbetat förslag ti ll markanvisningsavtal med Wästbygg 
Projektutveckling Sverige AB, för de l av fastigheterna Stanstorp 4:1, 5:1 och 6:1, 
område H. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglerar åtaganden och skyldigheter under den tid som 
markanvisningen gäller samt bestämmelser om framtida marköverlåtelse av delar av 
projektet Vikhem IV. Markanvisningsavtalet ska resultera i Marköverlåtelseavtal med 
syfte att genomföra byggnation av bostäder. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavta l med 
Wästbygg Projektutveckling Sverige AB, för del av fast igheterna Stanstorp 4:1, 5:1 och 
6:1, område H. 

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

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-14 
Markanvisningsavtal Wästbygg expl sign 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontoret Plan- och Exploateringsavdelningen 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

c~ ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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§75 Markanvisningsavtal Hjärup NO IV, Trekanten del av Hjärup 4:2 
(2017-KS-137) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat förslag ti ll markanvisningsavtal mellan Staffanstorps kommun 
och Mims Invest AB. 

Ärendet i korthet 
Mims Invest AB har presenterat förslag för etablering av handel och verksamheter 
inom Trekanten, Hjärup NO IV. Området angränsar i norr mot Väståkravägen; i öster 
mot Gamla Lundavägen och i väster mot en kraftledningsgata under vi lken två 
dagvattendammar kommer att an läggas. lnom området planeras en butik för livsmedel 
samt en ti ll två byggnader för småbutiker; tvätt och tankstation; två till tre 
verksamhetsbyggnader och en byggnad för idrottsändamål, tex Padel. Byggnaden för 
idrottsändamål planers till områdets sydvästra del i nära anslutn ing ti ll Uppåkravallen. 
Me llan områdets västra del och Hjärup NO Il planeras en ge-väg mellan 
dagvattendammarna 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) 
och Nino Vidovic (M), att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat förs lag till markanvisningsavtal mel lan Staffanstorps kommun 
och Mims Invest AB. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-15 
Markanvisningsavtal 

Beslut skickas t ill 
Stadsbyggnadsförval tn ingen Exploateringsa vdeln ingen 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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§76 Ny hantering av försäljning av fribyggartomter i Staffanstorps 
kommun (2017-KS-2) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att under 201 7 informera registrerade i tomtkön om dess upphörande, 

att vid årsskiftet 2017 / 2018 genomföra ett sista tomtsläpp av fr ibyggartomter via 
tomtkön, samt 

att under 2018 sluta avta l med mäklare för den fortsatta försä ljningen av 
fri byggartomter 

Ärendet i korthet 
Stadsbyggnadskontoret har sett över sin hantering och adm inistrering av 
fribyggartomter under hösten 2016. Det har diskuterats att avveckla den kommunala 
tomtkön för att istä llet sälja enstaka fr ibyggartomter direkt på marknaden via 
fastighetsmäklare. Då det tar ansenlig tid i anspråk att administrera, fördela och 
försälja tomterna så skulle det innebära en stor frigöring av tid för 
exploateringsavdelningen, att göra på detta vis. 

Ambitionen kommer fortsatt vara att varje år släppa ett fåta l fribyggartomter inom 
lämpligt utbyggnadsområde, beroende på vilka markanvisn ingsprojekt som är aktuella. 
På het marknad kan vi genom budgivning via mäklare få mer betalt för tomterna. På 
sval marknad undviker vi att lägga ner tid i onödan på årlig administrering i form av 
utskick om erbjudande etc. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föres lå 
kommunstyrelsen att under 2017 informera registrerade i tomtkön om dess 
upphörande, vid årsskiftet 201 7 / 2018 genomföra ett sista tomtsläpp av 
fribyggartomter via tomtkön, samt under 201 8 sluta avtal med mäklare för den 
fortsatta försäljningen av fribyggartomter 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till bes! ut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i en lighet med detta. 

Upplysning 
På grund av jäv deltar inte N ino Vidovic (M) i handläggningen i detta ärende. 

Ordförandes sign 

cS 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-15 

Beslut skickas t ill 
Stadsbyggnadschef Pontus Borgstrand 
Plan- och exploateringsavdelningen; Karolina Gnosspelius, Fredrika Klevborn 

Ordförandes sign [ Justerandes sign 
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I Utdragsbestyrkande 
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§77 Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) om riktlinjer för att 
motverka jäv och andra intressekonflikter (2016-KS-556) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att i av kommunfullmäktige, den 10 mars 2014, § 43, antaget direktiv för att 
förebygga oegentligheter i Staffanstorps kommunkoncern, då med upphävande av det 
som anges under punkt 3.2, där istället införa det som framgår av bilaga 1, samt att 
därmed anse motionen hifa llen. 

Ärendet i korthet 
I av Torbjörn Lövendahl (S) väckt motion, då av kommunful lmäktige den 17 oktober 
201 6, § 167, överlämnad till kommunstyrelsen för beredning, yrkas att 
komunfullmäktige ska besluta att uppdra ti ll kommunstyrelsen att, då för redovisning 
ti ll, och antagande av kommunfullmäktige, redovisa förslag till ri ktl injer för att 
motverka jäv och andra intressekonfl ikter omfattande förrroendevalda och anställda. I 
6 kap 24-27 §§ kommuna llagen finns bestämmelser om jäv i ärenden i nämnder, och i 
kommunala bolag, och regleras där i vilka olika fall förtroendevalda och anställda inte 
får delta i handläggningen av ärenden, och inte heller har rätt att närvara vid 
ärendehandläggning. I 5 kap 20 § kommunallagen finns regler om jäv i 
kommunfullm äktige. Ti ll motverkande av att jäv ska förekomma vid ärendehantering i 
Sta ffanstorps kommun, har kommunfu llmäktige i Direktiv för att fö rebygga 
oegentligheter i Staffanstorps kommunkoncern , antagit följande riktl injer: 3.2 Jäv 
"Reglerna om jäv föl jer av lag. De talar om när en person ska anses ha ett sådant 
intresse i ett ärende att opartiskheten kan ifrågasättas. Om man är jävig får man inte 
delta i handläggningen av ärendet. Om någon som är jävig deltar i handläggningen kan 
beslutet överklagas på grund av jävet. Det finns en skyldighet att självmant anmäla jäv. 
Det kan ibland förekomma situationer som är svåra att bedöma ur jävssynpunkt. I 
sådana fall bör man iaktta försiktighet och som förtroendevald eller anställd avstå från 
att delta i hanteringen av ärendet." Det kan här vidare nämnas att information om 
gällande jävsbestämmelser lämnas i den utbildning som regelmäss igt hålls för alla 
förtroendevalda i början av varje mandatperiod, samt att alla förtroendevalda och 
anställda av kommunjuristen kan få personlig rådgivning och bedömningar om jäv kan 
antas före ligga i visst ärende. Som redovisas i motionen har SKL i skriften "Om mutor 
och jäv" utarbetat ett underlag för r iktl injer vad gäller jäl'situationer, se bilaga 1. Ett 
anta l kommuner har antagit detta där angivna som sina egna riktl injer. Då det inte kan 
uteslutas att ett kommunfullmäktiges antagande av SKL:s förslag till riktl injer kan 
medföra att förekomst av jäv vid ärendehandläggning i Staffanstorps kommun 

Ordförandes sign j Justerandes sign j Utdragsbestyrkande 
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förebyggs, bedöms anledning förekomm a att införa dessa i gäll ande direktiv för att 
förebygga oegentligheter i Staffanstorps kommunkoncern. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierres Sjöström (S) 
och Nino Vidovic (M), att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att i av kommunfullmäktige, den 10 mars 2014, § 
43, antaget direktiv för att förebygga oegentligheter i Staffanstorps kommunkoncern, 
då med upphävande av det som anges under punkt 3.2, där istäl let införa det som 
framgår av bilaga 1, samt att därmed anse motionen bifallen. 

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

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 7-03-22 
Bilaga 1 
Motion 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 30, 201 7 

Ordförandes sign 
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§78 Svar på motion från Werner Unger (S) m.fl. om barnomsorg på 
obekväma arbetstider (2014-KS-243) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att återremittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beaktande av att 
satserna. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har i §101/1 5 beslutat att årerremittera motion från Werner 
Unger (S) om barnomsorg på obekväma arbetstider till kommunstyrelsen med 
hänvisning till minoritetsregeln i kommunallagen 5 kap §36 för fördjupad utredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2015-12-07 ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Av barn- och utbildningsnämndens yttrande 
framkommer dels att nämnden anser frågan ordentl igt belyst och dels att det särski lda 
stadsbidrag från Skolverket som Staffanstorps kommun kan söka om barnomsorg på 
obekväma tider införs endast täcker en liten del av den faktiska kostnaden. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar på att arbetsutskottet beslutar att 
återremittera motionen ti ll barn- och utbildningsnämdnen för beaktande av att 
satserna. 

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

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-13 
Motion 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 39 2016 
Yttrande 

Ordförandes sign j Justerandes sign j Utdragsbestyrkande 
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§79 Svar på motion från Cecilia Cavallin (MP) om barnomsorg på 
obekväma tider i Staffanstorps kommun (2014-KS-347) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att återremittera motionen ti ll barn- och utbildningsnämnden för beaktande av att 
satserna. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har i § 102/15 beslutat att årerrem ittera motion från Cecilia 
Cavallin (MP) om barnomsorg på obekväma arbetstider till kommunstyrelsen med 
hänvisning till minoritetsregeln i kommunallagen 5 kap §36 för fördjupad utredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2015-12-07 ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Av barn- och utbildningsnämndens yttrande 
framkommer dels att nämnden anser frågan ordentligt belyst och dels att det särsk ilda 
stadsbidrag från Skolverket som Staffanstorps kommun kan söka om barnomsorg på 
obekväma tider införs endast täcker en liten del av den fakt iska kostnaden. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar på att arbetsutskottet beslutar att 
återremittera motionen till barn- och utbildningsnämdnen för beaktande av att 
satserna. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och fi nner att 
arbetsutskottet har beslutat i enl ighet med detta. 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-13 
Motion 
Barn- och utbildn ingsnämndens beslut § 40 2016 
Yttrande 

Beslut skickas t ill 
Cecilia Cavallin 

Ordförandes sign j Justerandes sign j Utdragsbesry rkande 
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§80 Svar på motion från Pierre Sjöström (S) om Hjärups utbud av 
service (201 2-KS~51) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att med det i ärendet redovisade anse motionens tredje att-sats bifa llen samt motionens 
första , andra och fjärde att-satser besvarade. 

Ärendet i korthet 
Pierre Sjöström (S) har i motion yrkat att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag 1) att snarast återkomma med en plan i syfte att säkerställa tätortens behov av 
samhällsservice 2) att bygga en ny försko la (kommunalt driven enligt förä ldrarnas 
önskemål) 3) att projektera en ny skola (F-6) med målsätrningen att bygga bort 
samtl iga baracker omkring nuvarande Hjärups skola och samtidigt skapa utrymme för 
de ökade kullar av barn och elever som väntas tack vare utbyggnaden 4 )att man 
undersöker möjlighet att använda några av pavi ljonger som idag står på Hjärups skola 
till en ny fritidsgård, gärna i ans lutning ti ll Hjärupslundsskolan. Svar på motionen 
redovisas nedan: 1) I byggnationen i Hjärups centrum finn s lokaler och verksamhet för 
vårdcentral och i detaljplan för Västerstad redovisas lokaler för olika typer av 
samhällsservice. Även mark sydväst om korsningen Lundavägen och Väståkravägen 
planeras som verksamhetsmark för service. 2) Planering av byggnation av försko lor 
pågår både avseende utökning av Ängslyckan och i anslutning till Uppåkraskolan. 3) 
Sedan motionen lämnades in har Uppåkraskolan byggts. 4) I Uppåkraskolan finns nya 
lokaler för frit idsgårdsverksamhet. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) 
och Nino Vidovic (M), att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att med det i ärendet redovisade anse motionens 
tredje att-sats bifallen samt motionens första, andra och fjärde att-satser besvarade. 

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

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-15 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut § 195 2012 
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§81 Svar på medborgarförslag gällande en plan för hur förskola, 
skola och omsorg ska växa i enlighet med tillväxtplanen (2016-KS-

454) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fö reslå kommunstyrelsen besluta 

att med det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet i korthet 
Ett medborgarförslag har inlämnats av Katarina Blom. Medborgarförslaget avser 
förslag på att kommunen snarast ska genomföra en konkret plan för hur försko la, 
skola och omsorg ska växa i en lighet med den t illväxtplan som beslutats av 
kommunfullmäktige 2006, med årlig revidering av kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2016, § 157, att öve rl ämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige har 201 7-03-06 § 5 i ett nytt ekonomistyrdirektiv , bland annat 
beslutat att uppdra åt Barn- och utbildningsnämnden, Socia lnämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden att upprätta långsiktiga planer för lokalförsörjning. Dessa ska då 
grunda sig på prognoser för tillväxt och befolkningsökning. Planerna kommer att vä l 

svara på frågeställningen i medborgarförslaget. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
arbetsutskott ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att med det i ärendet 

redovisade anse medborgarförslaget besvarat. 

Besl utsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast förel igger ett förslag t ill bes! ut och finner att 

arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-15 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 157, 2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 40, 2017 

Beslut skickas till 
Medborgarförslagsstä llaren Katarina Blom 
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