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SAMMANTRADESPROTOKOLL/

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträde

Sammanträdesdatum; 2014-02-10

Sammanträdestid: Klockanl8.00-18.30

Plats: Sammanträdesrum Uppåkra
Paragrafer: 1- 22

Beslutande: Christian Sonesson (M) ordf
Torbjörn LövendaH (S) Laila Olsen (S) ej § 4
LiUana Lindström (M) Eric Tabich (M)
Pierre Sjöström (S) Carina Dilton (S)
Nino Vidovic (M) Berit Lagergren (M)
Bertil Persson (M) Shkurte Xhemajli (M)

* *

Yvonne Nilsson (C) Helene Ohman (FP)
Werner Unger § 4

*

Övriga deltagare: Pierre Lindeberg (M) Henrik Lethin

Werner Unger (S) g 1-3, 5-22Ingalill Hellberg
Pia Jönsson (S) Vesna Casitovski

Margareta Pauli (M) Bianca Mogren
Rolf Lind (MP)
Björn Stigborg (S)
Thomas Carlstedt (M)
Solveig Ohlsson (S)
Leif Nilsson (M)

Justerande: Pierre Sjöström (S)
Justering: Onsdagen den 12 februari 2014 klockan 15.00

\

Underskrifter: 'mna a^i "x,/

Sekreterare Vesn^^Zasitovski<:7\/ t, t

' l^<>'h\- t^^.

Ordfprand^ Christian Sonesson (M)

/^f. Ar"
Justerande Pierre Sjöström (S)

Ordförandens signatur Justerandes ^Tgnaturf Ufdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFAr^STORPS
KOMMUN

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-02-10

Sammanträdestid: Klockanl8.00-18.30

Plats: Sammanträdesrum Uppåkra
Paragrafer: 1- 22

Anslag sätts upp: 2014-02-13

Anslag tas ner: 2014-03-10

Protokollet förvaras Rådhuset

'^\ Tv-l
*f\,1

Underskrifter: \1' fIf

Ingrid Hansson/Bianca Mogren

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM; 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Innehållsförteckning

4§ l Direktiv för att förebygga oegentligheter
.62 Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2013
73 Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2014

4 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning av beslut .........8
§ 5 Avtal med Staffanstorps Termisklubb om amortering av investermgslån .......H

....126 Engångsbidrag Skånes Djurpark
7 Inrättande av ny hemsida m.m för Staffanstorps kommun ........................ 14
8 Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor/ Svedala kommun ........ . ..15

.169 Staffanstorps kommuns konsument vägledning s verksamhet 2013
§ 10 Nätkoncession 400kV ledning mellan Kimstad/ Sege och Arne .................18
§11 Fördjupning av Översiktsplan för Kävlinge kommun ..............................19

2112 Planläggning Staffanstorp Knästorp 4:3
..23§ 13 Exploatering av Staffanstorp Hjärup 7:1 och 22:1

14 Markanvisningsavtal Hjärups Bocentrum .............................................24
15 Medborgarförslag angående motion om förädling av Hjärups idrottsplats- 25 t

.2716 Medborgarförslag om alkohol och droger
2817 Motion om Översyn av nya busshållsplatsen på MaImÖvägen

18 Motion om förändring av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen ....30
19 Motion om anställning av personer med funktionsnedsättning .................32
20 Motion om att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor ...........................34
21 Redovisning av delegationsbeslut............................................. .....-.. -36
22 Redovisning av meddelande .......................................................-... ..37

Ordförandens signatur Jusferandes signatur Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

§1 Direktiv för att förebygga oegentligheter
2013-KS-300

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
l. Direktiv för att förebygga oegentligheter i Staffanstorps
kommunkoncern godkärms/ då med reglering enligt yrkande i ärendet t

Ärendebeskrivning

Ärendet avser godkännande av direktiv för att förebygga oegentligheter i
Staffanstorps kommunkoncern.

Direktivet avser att förebygga oegentligheter. Med oegentlighet menas
handling/ avsiktlig eller oavsiktlig/ som riskerar att leda till ekonomiska
förluster/ skadestånd och/ eller skadat varumärke.

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/ 2014
Tjänsteskrivelse
Förslag till direktiv för att förebygga oegentligheter i Staffanstorps
kommunkoncern.

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets beslutsförslag:
Kommunfullmäktige beslutar
l. Direktiv för att förebygga oegentligheter i Staffanstorps
kommunkoncern godkänns.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar/ med instämmande från Christian Sonesson (M)/
om att ett tillägg görs i direktivet på sidan 6/ under punkten 5 första

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

stycket/ med följande lydelse; "I de fall bristerna berör förvaltningschef
(ex humanistisk chef/ ekonomichef/ stadsbyggnadschef m.fL) och/ eller
nämndsledamot ska rapportering ske direkt till kommundirektören/ och
berörd nämnds arbetsutskott/presidium".

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla dessa yrkanden.

Beslutet överlämnas till

Kommunfullmäktige

f

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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5TAFFANSTORPS
KOMMUN

§2 Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsen
2013

2012-KS-60

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
l. Förelagd uppföljning av intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsen
avseende IT-säkerheten godkänns.

f-

Ärendebeskrivning

Ärendet avser uppföljning av intern kontroll 2013 avseende IT-
säkerheten.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 173, 2013
Tjänsteskrivelse daterad 2013-12-03.
Rapport/ Återrapportering av intern kontroll 2013, 2013-12-04.

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets beslutsförslag:
l. Förelagd uppföljning av intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsen
avseende IT-säkerheten godkärms.

Yrkanden

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag .f

Beslutet skickas till

IT-chefen

Kommundirektören

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

§3 Beslutsattestanter för kommunstyrelsens
verksamhetsområden 2014

2013-KS-183

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
l. Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde/
produktionen/ finansförvaltningen och balanskonton för år 2014
godkänns.

Ärendebeskrivning

Enligt av kommunfullmäktige antagna ekonomistyrprinciper ska
nämnderna årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut g 174, 2013
Tjänsteskrivelse/ daterad 2013-11-28.
Förteckning beslutsattestanter/ kommunstyrelsens verksamhetsområde /

produktionen/ finansförvaltningen och balanskonton .

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets beslutsförslag:
l. Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde,
produktionen/ finansförvaltningen och balanskonton för år 2014
godkänna.

Yrkanden

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag l

Beslutet skickas till

Ekonomichefen

Kommundirektören

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

§4 Yttrande till förvaltningsrätten angående
laglighetsprövning av fullmäktige beslut § 124, 2013
2014-KS-37

Kommunstyrelsens beslut

l. Avge yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö enligt föreliggande
förslag till yttrande daterad 2014-01-09 utarbetad av kommunstyrelsens
ordförande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
2. Ej själv föra talan i målet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 4 december 2013
begärt yttrande från Staffanstorps kommun över skrivelse med
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 21 oktober 2013 § 124 r

besvarande av motion om förändring av nuvarande avgiftssystem inom
äldreomsorgen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 10, 2014
Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-22
Förslag till yttrande daterad 2014-01-09

jäv

På grund av jäv deltar inte Laila Olsen (S) vid kommunstyrelsens
handläggning av ärendet. Istället för Laila Olsen (S) tjänstgör Werner
Unger (S).

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets beslutsförslag:
l. Avge yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö enligt föreliggande
förslag till yttrande daterad 2014-01-09 utarbetad av kommunstyrelsens

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

ordförande.

Kommunfullmäktige beslutar
2. Ej själv föra talan i målet.

Yrkanden

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen avger yttrande till
Förvaltningsrätten i Malmö enligt förslag till yttrande utarbetat av
kommunstyrelsens andre vice ordförande/ se bilaga l.

Liliana Lindström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
o

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Omröstning

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. Den som
bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som bifaller Pierre Sjöströms
(S) yrkande röstar nej.

Vid omröstning avges 9 ja-röster av: ordföranden Christian Sonesson (M)/
Liliana Lindström (M), Berit Lagergren (M)/ Yvonne Nilsson (C)/ Bertil
Persson (M)/ Bric Tabich (M)/ Nino Vidovic (M)/ Shkurte Xhemajli (M) och
Helene Öhman (FP) och 4 nej-röster av: Pierre Sjöström (S)/ Carina Dilton
(S), Torbjörn Lövendahl (S) och Werner Unger (S).

Reservationer

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig
skriftligt mot taget beslut/ se bilaga 2.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFAN STORPS
KOMMUN

Beslutet Överlämnas till

Kommunfullmäktige
Förvaltnmgsrätten i Malmö

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4
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Yttrande till förvaltningsrätten angående
laglighetsprövning av fullmäktige
beslut §124, 2013

Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 4 december 2013 begärt Staffanstorps
kommuns yttrande över skrivelse med överklagande av kommunfullmäktiges i Staffanstorps
kommun beslut den 21 oktober 2013, § 124.

I detta mål skall redovisas följande.
I massmedia har vi kunnat läsa om hur Staffanstorps kommun hanterar folkvaldas motioner i
Kommunfullmäktige. Såväl Statsvetare på Lunds universitet, Juristexperter på kommunalrätt
från Göteborgs universitet som jurister på SKL (Sveriges Kommun och Landsting) men även
Finansdepartement har uttalat sig i frågan.

Samtliga förkastar Staffanstorps sätt att hantera motioner med skilda motiveringar (se bila-
gör). Finansdqpartementet kommenterar inte enskilda fall men säger att beslut i ärenden väckt
av en ledamot i kommunfullmäktige inte kan delegeras enligt kommunallagen.
Däremot har fullmäktige en generell skyldighet att låta sina ärenden beredas av en nämnd ?

eller en fullmäktigeberedning innan ett ärende avgörs av Kommunfullmäktige.

Av kommunallagen framgår vilka som har initiativrätt till fullmäktige, det vill säga vilka som
har rätt att väcka ärenden i fullmäktige (KL 5:23).

Initiativrätt i fullmäktige har:

. Nämnd.

Fullmäktigeledamot genom motion.

Revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller.

om ärendet gäller granskningen.
Fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det..

Den som är folkbokförd i kommunen, om fullmäktige har beslutat det (medborgarfor-.

slag)
Styrelsen för belagda eller delägda företag, om fullmäktige har beslutat det..

Röstberättigade kommunmedlemmar (minst 5 % av de röstberättigade) i ärende om att.

hålla folkomröstning i en viss fråga.

Det kommunala beredningstvånget innebär att ett ärende som väckts i fullmäktige måste be-
redas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av fullmäktige.

Beredningstvånget innebär, utöver beredningen av kommunstyrelsen, att fullmäktigeärendena
också ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd full-
mäktigeberedning. Av förarbetena till kommunallagen framgår att huvudregeln är att en
nämnd alltid får yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde.

I kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och medborgarförslag.
Dessa bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det
väcktes på fullmäktiges ammanträdet (KL 5:33). Till skillnad från motioner väckta från

^



fuUmäktigeledamöter får fullmäktige sedan år 2007 överlåta besvarandet av medbor-
garforslag till styrelsen eller annan nämnd (KL 5:25).

Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarförslag gäller dock endast i ärenden som en-
ligt kommunallagen inte är förbehållna fullmäktige att besluta om, det vill säga ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (KL 3:9) eller andra ärenden som enligt
andra rättsregler ska avgöras av fullmäktige. Motsvarande bestämmelse saknas helt för hand-
läggning av motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige.

I KL 3:9 anges att budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor (ex avgifter som
medborgarna betalar för viss kommunal verksamhet) ska beslutas i
kommunfullmäktige.

Det ankommer således på Kommunfullmäktige att bestämma om en taxa ska
revideras/ändras. Staffanstorps kommuns beslut § 124 innebär att beslutet har
delegerats till nämnden om behovet av att göra en revidering/ändring av taxan.
Avgörandet har således delegerats i en principiell fråga vilket strider mot
Kommunallagens 3 kap 9 §.

Med hänvisnmg till ovanstående bifaller Staffanstorps kommun överklagandet

Staffanstorp2014-02-10

/&J/^
Pierre Sjöström

^i.



CIO Redigering; Inigrld Pärsstnen
Fredag 2S oktober 2013 iiuMuuuun

OMKRETSEN ESLÖV KÄVLINGE [.ÖMMA STAFFANSTORP Chef: Martin H3!lgr!-n äträdarnje chef: Görel Svahn
E-post; omkre&en®sydsvenskan.se Telefon. 046-19 71 00

Postadress: Omkretsen. Skomakaregatan 1.223 SO Lund

STAFFANSTORP

o

Så här hanteras oftast en motion i kommuner
Blåst..

-^
Motionen Kommunfullmäktige Nämnd på denKommunstyrelsen

l 2 3Beredning. Förelag till beslut. offentliga
Förslag. Information, l vissa kommuner
En motion presenteras maUonen i fullmäktige, Lämplig Kommunstyrelseninkommer. En moLian ar i andra gärden diret<t titLnämndon. nämnd bered er ärendet, diskuterar sakfrågan .»ett förslag av en ledamot debattendiskuterar salrfrSgan och och Föreslår ett svar päi kommunfullmäktige. förestår ett svar pä mo- motionen.Den används mest av op- tionen.

positionen som vill föra Beslmet. Ledamoten som skrivit motionen N Lagstiftarens idé Sr5 att motioner ska debat-upp sina frägor i öebatten. presenterar sin ide i fullmafrtige. Den dc- teras och beslutas i full-batteras och kommunfullmäktige bestutar om mäktige.motionen.
-Detharärattläs-

galockpådenpolitis.

Såhär hanteras många motioner i Staffanstorp ka diskussionen, säger
statsvetaren Anders
Sannerstedt, statsvefca-
re vid Lunds universitet.Motionen KommunhdtmäkUee Nämnd Kommunstyrelsen

t^' . Anders Sanncrstedt vet ing-2 3Förslag om han- en annan kommun som beInformation. Motionen presenteras
fullmäktige. tering. Kom mu n - slutar om motioner så som7st .iL

VMREK styrelsen föreslår vilken i StafFan-storp
^ue.^ss: nämnd som slö diilcutera -Det här är ovanligt. I en1-

-Sy. salffrägan och besluta om del perifera ärenden kan4Beslut om hantering. KommunfuHmäktige motionen. det vara bra om en fack-
t*~^.^ f^ .f
IW*»*^' ,w-

tBU-W beslutar vilken nämnd som ska diskutera sak-s

nämnd tar beslutet, menfrågan och besluta i ärendet. Beredning
l 5Förslag. En motion det normalaär det tdt, i full-

och beslut.
inkommer. mäktige, säger han.

Nämnden bereder I Staffanstorp får poli-ärendet, diskuterar och tikcr från mindre partierteskitarommationen. som inte sitter i nämndcr6 aldrig chans att rösta förAvrapportering, En anmälan görs
till kommunfullmäktige om att ärendet

sin motion.är beslutat.
Har man bara enstaka

mandat 1 fullmäktige så
blir man här bl&st på den
offentliga debatten, sä^cr
Andei-s Snrmer-itedto

Motståndet växer mot l kommunallagen siar att
kommunfullmäktige ska
fatta beslut om motioner.
Men dut står ockiä att den
^'i vissa ärenden" kan över-m

majoritetens genväg
låta beslut till en Rimuid.
Helena Linde är förbunds-
jurist på SKL och förkta-
rar att om någon motionc-
rar um ett cykelstäU är det
bättre om tekniska nämn-
den som liar hand om and-Staffanstorps kommun har skapat en gen- ra. cykelställ beslutar om
motionen.

väg för motioner. Kommunfullmäktige .Modellen som använrisf;^ 1'

i Staffan-itnrp där kom-skickar många direkt till facknämnder för muiistyrelsen föreslår vii -
- ~t. .^

T

beslut. Odemokratiskt, tycker oppositio- ^^ ^ va ocli bcstuLa känner hun
dock inte igen.

ken nämnd som ska pro -*f.

nen som efterlyser offentlig debatt i full- Det låter väldigt om-JA ^
LanaO!sen(S). Pierre Sjöström (S). stan dl igt.

mäktige före besluten. Hon får en sista chanB alt slag <itl pröva, att låta tck- Ochäven omdctiutc är ju-
^^sm^lfusmä^ ^nän^b^taom H fli^t tvinga nå^b^. Sydsveiisliaii bei åtta- gängur pä senare år. Flera När motionen faom till- ge, när motionen ätervän- sådant, säger Laila Oiscn;

gor.somj  viktiKa att dis- kussi"n- om att förd.jupatorps politiska klimat. Mo- Laila OIsens (S) motion om ärende. Jag kan begära or- kutcra i fullmäMige. och öppna upp mer i dentioncma<; hBhandling är c-n jämkmng av taxorna fot Laila Olsen (S) krävdu i ta- det, men beslutet är redan Även Bjrini Mafnussnnsak som nämns: kflstavgift i särskilt boende. larstolen förgäves att mo- fattat. kommunala demokratin,
(FP) har motionerat om menar Anders Sanner-"Motioner avgörs i slutna Hon menar att mätiads- tionen skulle ätcrvända till Laila OIsen ser sin mo- motioner, stedt.siunmanträden istället for avgiften pä 249S kronor fulhnäktige. tion som enjämställdliete- -Bedömningen av vad - De politiska partierna^iäSSS £SS=te ^;t£;S^-d: ^^?E3- »o^s^S- ^.s.p=ss?

£s=^ s:er:: ÄK= =Bi=IJ£
«S^T2=Sk SKndpieIlt<au'a.^ ?«^^S»^Spositionens föi-siag." Den moderata majnrite- lAila Olsen är vice onl- för några är sedan med pia, er han. bord sä begränsas inblick-^C^ar^^äll^^l.^t ^al?r^:/lT^.C!^^Tl^.l3cl^' ^1lJ^!,^^i,iti...,F en i del kommunala arbe--Fullmäktige är faLkvalda. skicka den till iiudalnäma och försökte driva frågan till nämnder för beslut. TEXT: BJÖRN

tetPnIUikerna. i nanitniema <ir den. där i varas. SJÖ-Det var när Staffans-
valda av partierna, påpekar Pierre Sjöström (S) fcscr- -Nämnden sitter i en räv- törpspartiet la en massa ^»: '^te.

h) Of n ^0
f.^y(hwft*an w

Jl
Pierre Sjöström. vcradc sig. Han tyckte att sax. Vi mästc ta. det inom motioner om häckar, trafik- TEXT; JESSICA

1*^£,

Motionernas väg har de- socialnämnden bara skulle budgeten eller vante i två .kyltarodJitaTande. vTvar 21EGERER. morgon: Christian Soncssonbattcrats i futImäktiKe flera få yttra sig, inte besluta. Ar på extra medel. med på majoritetens för- Ki-*^*'.iiwrcf
bemöter kritiken. jAtydiwodui rf

^



ao Lördag 26 (riai>ber2U13 SlUSItWUUUt^

OMKRETSEN ESLÖV KÄVLINGE LOMMA SWFANSTORPOiefUartnhulyto Bfnridaidtdwf ands»»fn
EpostomhirtiniBstdsitndunse Triefan [M6.19 7100

PMUdrea- Omfattstfi. StiuiukinBion l U3 50 tund

* r + *. » f- *-

STATFANSTORP

Kommunalråd försvarar
genvägar för motioner
STAfFANSTOftP hatten kommer ändl där. orIrmprindptaNbNtaf- -Det finne andra sätt. vet inte om vi är enEamma.
. Kommunalrådet Christian Sonesson VwfÖTharnlintofmvn». hnht Laila OLs<n sitter i fuUmäk- Vi har 2&0 kommuner. Det

piat-r l namndTna om -Det ville vi. Social- tigeodiärmedvaijtärnlr skBjer sig oog väldigt inyd;-(M) är övertygad om att Stafftmstofp föl- rih*rdtMr*yH-t? n&mndcn ska titt* pi det budgeten ta» odi kan lam- et Om vi Sr eusamma om
jer kommunattegen. Han dömer istSttet -Vi överväger det. Det Behövs det si ajnkommer na förslag. Öet här sä är det vilcdet att
ut andra kommuners sätt att tolka den. finns en poänE att ha det det pS. socialnämadea att Varför mkar ni, mflft nuituiiskor som ski bedönu

Varffc vitt ni bite ta just eättU komnmnftillm&ktip' utpnttru, v»» fnrita oss nosa. eraiulwtium gör.
I gSrdagens tidning fick ställmni[staganäe till mo- lata OlMn* nwyonltam- och foresli. det. ansamm» nm atttok* l»

KTBfT:ÄSSKAStaffaastoipspolidker- äonen. muifdhnaktifomifci* NNiominfifirMI- |«nrihar7
21EGCTEKna kritik för att de lägger htanfi*mai(t»eprt)var fitn(avtajuoi*nriuBtn- mUrtif afdrit rita ritt -Det vet jag inte. Det viG

iocket pä äen poliäska dis- Inte^Uvafanfa^rtlmo- tlhI*»ri<iHbwnd<?Tax. i*Afr4-o7 jagintespékulerai.Odijag '"^"'y^ _ .
kussionen genom att lita tkmtn.vNliat ik» fmtiif
nSuauidw avgöra motioner, andra kommwNT?

Motioner kan inte delegeras-Si är det inte- En mo- Maji kan ocksi vända
tion i Staffanstorp följer pä det KomimuArituiäkti-
Itommunallagen. Den väcks ge ska inte fatta btslutsnm
i fullmäkiigc-Sedan gir äpn mteäravprinupieUka-ah- ETAFFANSTORP tion har viekt) fuJlmSktiEe vetan i gärdagcns bdjuug. slirfuiomettirftindetatt
till kommunstyiclseu och tär. Dä. riskerar vi fl beslut . Bcriut om motioner Däremot tar ful] miikBge en ÄvenJanTbrvaBsomäTcx- motionen väcktes
dfi BOT de en 'bedömning. pifelniv&odifäctta-Dch kanlntedef*g*rastillen ECDcrellAyidighetttt alltid pert pi konuuunalritt vid - Det finns ingenting som
ÄTiircntletnvcnprindpidt ett b-lag. Om fallmiktige n ämnd.Dtt menar bida låta t>n» iucudcn beredas Göteborgs univusitet rei- pekar pä uBdantag kring
beskafftenbetskadenbttlu- beslutar om en rondell men finansdepartementet »v en nämnd, dlfr   full- gerar detta. Jag har svält att Får-
tas av ftitlniäktige, annare tekniska nämnden hade ochtxperterpikom malctigebcredning, innan - Hänför mui ett äreode sti varifrän den här idén
kan beslutet -(atlas i aimm- planerat en amun... munaträtt, ett made avEÖis av kom- till en nämnd sä uadenm- kommer.
derna. Och det är ganska A Bcplnsv ni Insynen munfullmiktige, säger Ka- nerar man allminlietecs Han hänvisar också tili
mationer som bedöms vaia i (jet komfrtunala arbe- FinansdrparteroeQtetkam- tarinaSimdberEikaasUiid iiLsyn i beslutsfattande L att kommunensa är en av-
avprincipieUkaiakär.sä- tttpnumrttfrttaberiut ménterarinteeuskUdaftiU, plfisansdepartemcateL Det är all varligt spegling av riksdagen och
ger Christian Sonesson (M> triutnarum? men ptiMtlIt k*n Sägas att att eu motion tom kommer

Eid»t Bxpatw kan man - För fuUroälttigeledamö- beslut i ärenden som en Ie- Staffanstoqi menar dar- PifuNmakflBunBten kan till riksnivi mteskuJlElmn-
brtt dctegera btritrtom tema ar det aldrig ett pro- flamot väckt genom en roo- emot politikerna att det allmänheten komma. och na avgöras nigon annan
moäonar, hurrimmardrt Slem. Motionären hibjuds tion mte kan delegeras en- rädcw med att kommUD- lyssna, nedan nämnderna stans in i riksdaEE". Hur
med ert system? till nämnderna. Däremot ligt kommuna.llagen. ftillmadige .fattar beslut iStaffanitorpäfälutna.Jan vanlig Stafiitnstorpsmodel-

- Tiipcriigt. När fuUmih- (4 bar allroänheten inte PuDinäkaipi ku> Inte omBttbesIutslu.faäasni- Thrval] banrisartaikom- len är vet han inte.
tigc falter beshit om mDcen tfllging dit Den kritiken detcgera ii en nämnd att gon annanstans munaUagen dir det stir att -Jag hoppas att det är
nämna som ska fatta be kan jag första. Men de kan ftttabnlutlWinndcsotn MeadetäriSrödanäefoT CD imrtion "bör beredas sä, ocrtiärt avanliEL
slutet sä tar ftiTlmäktiEe ett liomma tiU hiUmiktige. De- en ledamot genom enmD demokratm, menade stats- att fuHmäktige kin fatta be- JE»SIUZ[E(>UUEH
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Reservation Yttrande till «s
g»'t

förvaltningsrätten angående w
<?laglighetsprövning av fullmäktige

beslut §124, 2013

Vi reserverar oss till förmån för vårt yttrande inkl bilagor som anges nedan:

Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 4 december 2013 begärt Staffanstorps
kommuns yttrande över skrivelse med överklagande av kommunfullmäktiges i Staffanstorps
kommun beslut den 21 oktober 2013, § 124.

I detta mål skall redovisas följande.
I massmedia har vi kunnat läsa om hur Staffanstorps kommun hanterar folkvaldas motioner i
Kommunfullmäktige. Såväl Statsvetare på Lunds universitet, Juristexperter på kommunalrätt
från Göteborgs universitet som jurister på SKL (Sveriges Kommun och Landsting) men även
Finansdepartement har uttalat sig i frågan.

Samtliga förkastar Staffanstorps sätt att hantera motioner med skilda motiveringar (se bila-
gör). Finansdepartementet kommenterar inte enskilda fall men säger att beslut i ärenden väckt
av en ledamot i kommunfullmäktige inte kan delegeras enligt kommunallagen.
Däremot har fullmäktige en generell skyldighet att låta sina ärenden beredas av en nämnd,
eller en fullmälctigeberedning innan ett ärende avgörs av Kommunfullmäktige.

Av kommunallagen framgår vilka som har initiativrätt till fullmäktige, det vill säga vilka som
har rätt att väcka ärenden i fullmäktige (KL 5:23).

Initiativrätt i fullmäktige har:

Nämnd..

Fullmaktigeledamot genom motion.

Revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller.

om ärendet gäller granskningen.
Fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det..

Den som är folkbokförd i kommunen, om fullmäktige har beslutat det (medborgarfor-.

slag)
Styrelsen för belagda eller delägda företag, om fullmäktige har beslutat det..

Röstberättigade kommunmedlemmar (minst 5 % av de röstberättigade) i ärende om att.

hålla folkomröstning i en viss fråga.

Det kommunala beredningstvånget innebär att ett ärende som väckts i fullmäktige måste be-
redas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av fullmäktige.

Beredningstvånget innebär, utöver beredningen av kommunstyrelsen, att fullmäktigeärendena
också ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd full-
mäktigeberedning. Av förarbetena till kommunallagen framgår att huvudregeln är att en
nämnd alltid får yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde.

^



I kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och medborgarförslag.
Dessa bor beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det
väcktes på fullmäktiges ammanträdet (KL 5:33). Till skillnad från motioner väckta från
fuUmäktigeledamöter får fullmäktige sedan år 2007 överlåta besvarandet av medbor-
garförslag till styrelsen eller annan nämnd (KL 5:25).

Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarförslag gäller dock endast i ärenden som en-
ligt kommunallagen inte är förbehållna fullmäktige att besluta om, det vill säga ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (KL 3:9) eller andra ärenden som enligt
andra rättsregler ska avgöras av fullmäktige. Motsvarande bestämmelse saknas helt för hand-
läggning av motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige.

I KL 3:9 anges att budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor (ex avgifter som
medborgarna betalar för viss kommunal verksamhet) ska beslutas i
kommunfullmäktige.

Det ankommer således på Kommunfullmäktige att bestämma om en taxa ska
revideras/ändras. Staffanstorps kommuns beslut § 124 innebär att beslutet har
delegerats till nämnden om behovet av att göra en revidering/ändrmg av taxan.
Avgörandet har således delegerats i en principiell fråga vilket strider mot
Kommunallagens 3 kap 9 §.

I KL 3:9 anges att budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor (ex avgifter som medbor-
garna betalar för viss kommunal verksamhet) ska beslutas i kommunfullmäktige.
Det ankommer således på Kommunfullmäktige att bestämma om en faxa ska revideras/ändras.
Staffanstorps kommuns beslut § 124 innebär att beslutet har delegerats till nämnden om
behovet av att göra en revidering/ändring av taxan. Avgörandet har således delegerats i en
principiell fråga vilket strider mot Kommunallagens 3 kap 9 §.

Genom att underlåta att utreda själva sakfrågan (som motionären har krävt) kan inte heller
Kommunfullmäktige ta ställning i sakfrågan, därmed har Kommunfullmäktige inte heller något
valalternativ att ta ställuing till.

Med hänvisning till ovanstående bifaller Staffanstorps kommun överklagandet

Staffanstorp 2014-02-10

^/&u '^^

Pierre fostrarn

ä
l/
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STATFANSTORP

Så har hanteras oftast en motion i kommuner
BlåstN»

-^ -^Motionen KommunTultmäktlga Nämnd Kommunstyrelsen på den
l 2 3 4 offentligaFörslag. Information.) vissa kom mu ner Beredning. Förslag till beslut.

En motion presenteras motionen i fullmäktige, Lämplig Kommunstyrelsen
inkommer. En motion är i andra gården direkt till nämnden. nämnd bereder ärendet, diskuterar sakfrågan debatten .»

ett förslag av en ledamot diskuterar sakfrågan och och Färeslarettsuarpä
i kommunfullmäktige. föreslår ett svar po mo- motionen.
Den används mest av op- tionen, . Lagstiftarens idé är
positionen som villfora Beslutet. Ledamoten som skrivit motionen att motioner ska debat-5upp sina frågor i debatten. presenterar sin idé i fullmäktige. Den de- teras och beslutas i full-

batteras och kommunfuLtmäktige beslutar am mäktige.
motionen. -Det härar att 13g-

ga lock pä den politis-
ka diskussionen, säger

Så här hanteras många motioner i Staffanstorp statsvetaren Anders
Sannerstedt, statsveta-

-I 3

re vid Lunds universitet.
Motionen Kommunhillmäktlge Nämnd Kommunstyrelsen

Anders Sanncrstedt vet ing-.

2Information. Motionen presenteras Försbg om han- en annan kommun som be-ir-

fullmäktige. tering. Kommun- slutar om motioner så somh- 's-
i- <:-'-.--

styrelsen förestår vilken l Staffanstorp.
-J^r nämnd som si<a diskutera Det här ät' ovanligt I enigaFrjWSAia.'

.^y ' A salrfrägan och besluta om del perifeia ärenden kan

s-j T4Beslut om hantering. KommunfuHmähtige motionen. det vara bra om en fack-.^> . "V^J^ T--^'

fct.wwWh!*. beslutar vilken nämnd som ska diskutera nämnd tar be.slutet, men.rf

frågan och besluta i ärendet. Beredning det normala är det tas i fuil-5Förslag. En motion och beslut.l mäktige, säger han.
inkommer. Nhmnden bereder I Staffanstorp far poli-

ai endet, diskuterar och tikcr ft-Ån mindre partier
U' beslutar om motionen. som inte sitter i nämnder

6 aldrig chans att rosta förAv rapportering. En anmälan görs
till kommunful [mäktig G om attärendet sin mo tio u.

är beslutat. -Har man bara enstaka
mandat i fullmäktige ya.
blir man här blåst pä den*

offentliga debatten, säger
Anders Sannerstedt

Motståndet växer mot l kommunallagen står att
kommunfullmäktige ska
fatta beslut om motioner.
Men det -står oeksä att (len
"i vissa ärenden" kan över-

. . låta. beslut till en nämnd.

majoritetens genväg Helena. Linde är förbund?;-
jurist på SKJ. och forkla-
rar att om någon morione-
rar om ett cykelställ är det
bättre om tekniska nämn-
den som har hand um and-

Staffanstorps kommun har skapat en gen- ra cykelställ beslutar om
motionen.

-^ Modellen scim användsväg för motioner. Kommunfullmäktige <.

Rm.i -,> Staffanstorp dar kom-*
*

skickar många direkt till facknämnder för Â"
i,

-t

muiistyrelsen föreslår vii-

beslut. Odemokratiskt, tycker oppositio- A&t ken nämnd som ska prö-
va och bcsluld känner Iion

^ dock inte igfin.

nen som efterlyser offentlig debatt i full- -d "Det låter väldigt om-
LailaOl5en(S). Pierre Sjöström (S). ständlist.

mäktige före besluten. Hon far en sista chans att slag att pröva att lata tck- Ochävenomdct inte ärju-
tala för sin sak i fullmäkti- niska nämnden besluta om ridiskLtvingiindeattbeKlu-

. Sydsvenskan berätta- gängur på senare år. Flera När motionen kom till- ge, när motionen ätervan- s&dant, säser I.aila Olscn. ta om motioner i fiillmäkti-
de i aiisda.Rstidningcn om piirtier är missnöjda. baka till fullmäktige i mail- der frän socialnämnden. -Mensienhardetvidgate gcsä.ärtillvägagängssä.ttet
Pierre Sjöströms (S) kri- Vid senaste sammantra- dags gick den aom väntat -Men dä är det bara en tUI att gälla principiella frå- inte i linje med dagens dis-
tiska, motion om Staffans- det i måndags gällde det vidare till nämnden. anmälan, inget besluts- gofsomä.t-vikUgaattdis- kussion om att fördjupa
torps politiska klimat. Mo- LaUa Olsens (S) motion om ärende. Jag kan begära or- kutcra i fullmäktige. och öppna upp mer i den
tioncma^ bchanriling är en jämkninR civ taxorna för Laila Otsen (S) krävde i ta- det, men beslutet är red EU! Avc-n Binrn Magnusson kommunala demokratin,
sak som nämns; kostavgiftisärskilthoende. laratulen förRäves att mo- fattat. (FP) bar motionerat om menar Anders Sanncr-

"Motioner avgörs i slutna Hon menar att inanads- Uonen skulle Återvända till Laila Olsen ser sin mo- motioner. stectt.
sam mui trade n istället för avgiften pä 249.'; kronor fullmäktige. tion som en jämstäUdIiets- -Bedömningen av vad -De politiska, partierna
kommunfullmäktige (som slår hårt, särskilt mut äldre - Det är där som taxeänd- fråga, som hör hemma yom ska avgöras i fullmäk- har ett demokrati;! kt an -
är e (.1 offentligt samman- kvinnor med lag pension, ringar ska beslutas odi ex- i fullmäktige, inte i fack- tigc sker godtyckligt, utun svar. VäUcr man att skicka
trade) för att delvis undvi- Motionen har varit och trä budgetmedel kan till- nämnd. objektiv analys avvaci som bnrt alla moiioner p& det.
ka'onödig1 publicitet av op- vänt i kommunstyrelsen. delas. Socialdemokraterna gick är principiellt viktigt, lycb- här viset från ftillmäktiges
positionens förslag." Den moderata majorite- Laila Olsen är vice ord- för några år sedan med pä. er han. bord så begränsiis inblicb-

ten föreslog fullmäktige att förande i soc.ialnänmricn, att skicka, vissa motioner en i det kommunala arbe-
TECT: BJÖRN-Rillmäktige är folkvalda skicka den till iiuci.alnämn- och försökte driva frågan tUl nämnder f(ir beslut. tet.SJÖ ^PoliUke>-nai nämnderna är den. där i varas. -Det var när Staffans- h»on?W

valda av partierna, påpekar Pierre Sjöström (S) res er - Nämnden sitter i en räv- torpspartiät la en massa -'1-"^'"
Pierre Sjöström. vcradc sig. Han tyckte att sax. Vi mästc ta det inom motioner om häckar, trafik- TEXT;JESSICA

^

ZIEGERERMotionernas väg har de- socialnämnden bara skulle budgeten eller vänta i två skyltar och liknande. Vi var . l morgon: Christian Sonesson ^^JOhU-UWcCTbattcrats i fullmäktige flera få yttra sig, inte besluta. år på extra medel. med pä majoritetens för- bemöter kritiken. #<V<htH<i<iun.u*

t
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STAFFANSTORP

Kommunalråd försvarar
genvägar för motioner
STAfFANCTOftP hatten kommer iutdi dit. OT*r>vprindpUlh«daf -Det finns andra sätt, vet tete om vi ät Ensamma.
. Kommunalrådet Christian Sonesson VfföTharnIhfhnyn»- Jhrfwt LaulaOlsen sitter Lfullmäk- Vi har 290 komaunu. Det

ptltur Inhnndemaom -Det ville vi. Social- tiEcocfawmedväijeirnär skil}cr sig Dog väldigt uiyck-(M) är övertygad om att Staffanstorp föl +. rih»dt *y»-nrt? nämnden »ka titu pl det. buflgEten ta» och kan tam- cL Om vi ar ensanunaom
}er kommunatlagw. Han dömer istätlet -Vt överväger det Det Behövs det si ankommer na förslag. det här sä är det viktigt att
ut andra kommuners sättatt tolka den. finns en poäng att ha det det pi sodalnämodeo att VarNiTWkaml.mCctmänniskor som ska. bedöma

1ftrförvfltenllnt«ta]urt gitiU kommunhdlmäktiee KXpwtTn», v»n pnrin ossnngagnmdarhurngör.
I glrdagens tidning fick stäUningstaEaude till mo- tAitt Ob«n*motionlkom- ochfdrcslideL .nsamma om atttofca 1^ -.^".nxr-.xssm.Staffaustorpspolltiker tionui. munhamlkti-omiimk- NwinmbitntittrtuH- BmriWb?

^Lnecatfnna kritik for an de läeger KtanfAnikti^pffinr i*»»vta)um*»rka(tav- mtktif ddri!» *l<a ritt -Det vet jag inte. Det vffl
locket pi den politiska dk- hrte^UvaföTriythno- t)ftl ri(fltbotml*?nx iukfri«»o? jaeintespdculeiai.Odijag ul ibrfrmHi^n

kussioncn genom att lita ttomm.vtfcrtrinr tmfati
niunnflti tygära tnotiooer, andra hommimw?

Motioner kan inte delegeras-Sä är det inte. ED tno- -Mim kan ocksi vända
tion i Suffanstorp följer på det. KommuniuUtnälrti-
kommunaUagen. Den vSdcs ge ska inte fatta beslut som
i fullmäkdge. Sedan gir dcd inte ar avprindpldl kank- STAfTANSTOfiP tionharvéckt i fallmiktigE. vetare i girdagens tidnicg. slut" uiomettirftin detatt^

131 kommunstyrelsen och tär. Dä riskerar vi & beslut . Beshrt om motioner Däremot lur hillmäktige en Även Jan TUrvaB som ir ex- motionen väflctes.
dä gör de en bedömning. pä fel mvä och fä ett a-och kan bite detegaras till ti gcDEidlriiyldigbet »U alltid pert pi kommunalrätt vid -Det fiafts ingenting som
ÄrattiidetaveaprindpieB ett b-lag Om fuUmairtige nlmnd. Drt muiar bide liu tinA ärenden beiedas Géteborgs univereilet tca- peku- pä undantag iuTng
beskafftibet ska den bcslu - beslutar o DI ea rondell men fin ansdepartttnurtet av en nämnd, dBer en fall- Bcrar: detta. Jag bar swlrt att föi-
tas av fullmäktige, annars tekniska, nämnden hade ochexpcrtt-Tpikom- miiktigebereduing, innan - Hänför man ett ärende sti vari&än den här idÉD
kan beslutet fattas i namn planerat eu aiman muiuh-itl. Etl uande avgörs av kom- till ca nätmid si undenni- kommeT.
dcrca. Och det är ganska Ii. BcfTSnsw ni insynen munfullmairtige, säfet Ka- ncrar man aUraänLetens Han hänvisar oclui till
motioner som bedöms vara ) det kommunala »rt>e- HBUisäepartementrtkom- tarinaSiuidbcrg.kansBräd insyn i bEslutsfattandet- attkomtnuitentaärenav-
av principiell karaktär, sä ftgmonmtt hrtta beriut meriterar inte enskilda fiiU, pl finansdepartementet DctärallvarlieL spegling av riksdagen och
ger Omstiao Sonesson CM). triutnarum? men gulUtlltkan säeas att att en motion som kommer

EnBKt»ptrt»tanimn -Forfimmäktleriwkmö- beslut i ärenden wm en ^ IStaffanrtorpmcnwdär. PtftAniVrtieMttttenkm tiUriksmviiDteEkdlekim.
bite ddtecra beriut om teTDaaröetaJdrigettpro- damotväcktBWionaenmo- emot politBterna tttt det aUmänlicten.komma och na avgöras nigon annan
rooäunNT. hur rimmar del blem. Motionärrn Inbjuds tion mtc kan delegeras en- riickcr med att kommun- lyssna, medan näBudenia stans an i riksdagen. Hut
med ert system tiil nätnaäema. DäTemot ligtkomniunallagen fuHmaktige fattar beslut i StafianEtorpir slutna. Jan vantiKStaffanstorpsmodel-f

- Ypperligt- Nitf fullmäk- si har allmänhctec inte -Fullmäktige lun inte omattbeslutskifattasni- torvan hSnvisaj- till kom- len är vet lian intt.
tfgE fattar beslut om nlken t21ging djt-Den kritiken ddcgcra it en nanuitl atl goa annanstans munallagcn öir detstär att -Jag hoppas att det är
nämnd som ska fatta be- kan jag förstå. Men de Jun fana beslut l ett ärende som Men delar fötödandc för CD murtion 'bör beredas sl, oerhört ovanligt
slutet s& tar fullmäktige ett ItommatiU fuUmälrtige. De- en ledamot genom en mo demokratin, menade stats- att fullmäktige kan fatta be- JEM1UZIECEMR
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-a Kommunstyrelsen 11(40)
^

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§5 Avtal med Staffanstorps Tennisklubb om amortering av
investeringslån
2013-KS-26

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med ordförandens förslag
l. Godkänna förslag till avtal daterad 2014-02-03 med Staffanstorps
Temusklubb om föreningens amortering av lån för vilka Staffanstorps
kommun har tecknat borgensåtagande/ då med ersättande av tidigare
sådant avtal.

*

Ärendebeskrivning

Staffanstorps Tennisklubb har kontaktat Staffanstorps kommun angående
förändringar i villkoren för amortering av lån för vilka Staffanstorp har
tecknat borgensåtagande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-02-03
E-post till kommunstyrelsens ordförande/ daterad 2014-01-29
Förslag till avtal om amortering/ daterad 2014-02-03
Gällande avtal om amortering/ daterad 2013-01-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Godkänna förslag till avtal daterad 2014-02-03 med Staffanstorps
Tennisklubb om föreningens amortering av lån för vilka Staffanstorps
kommun har tecknat borgensåtagande/ då med ersättande av tidigare
sådant avtal.

Yrkanden

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till ordförandens förslag *.

Beslutet skickas till

Staffanstorps Tennisklubb/ Kommundirektören/ Ekonomichefen

Ordförandens signatur Justerandes signatur Ufdragsbestyrkande

.^
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§6 Engångsbidrag till Skånes Djurpark
2014-KS-23

Kommunstyrelsens beslut
l. Staffanstorps kommun avstår från att lämna bidrag till Skånes
Djurpark.

Arendebeskrivning

Kommunförbundet Skånes styrelse har i skrivelse till
medlemskommunerna uppmanat till att lämna bidrag till Skånes
Djurpark.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 8/ 2014
Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-21
E-post från Skånes Djurpark inkommen 15 januari 2014
Skrivelse från stiftelsen Skånes Djurpark

Förslag till beslut på sammanträdet

Arbetsutskottets beslutsfÖrslag:
l. Staffanstorps kommun avstår ifrån att lämna bidrag till Skånes
Djurpark.

Yrkanden

Pierre Sjöström (S) yrkar med instämmande från Yvonne Nilsson (C) att
kommunstyrelsen beslutar bevilja ett bidrag till Skånes Djurpark
motsvarande l krona/invånare/ d.v.s. 22 600 kronor.

Liliana Lindström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^cs.
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-a Kommunstyrelsen 13(40)

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. Den som
bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som bifaller Pierre Sjöströms
(S) yrkande röstar nej.

Vid omröstnmg avges 8 ja-rÖster av: ordföranden Christian Sonesson (M)/
Liliana Lindström (M)/ Berit Lagergren (M)/ Bertil Persson (M), Eric

* d

Tabich (M)/ Nino Vidovic (M)/ Shkurte Xhemajli (M) och Helene Ohman
(FP) och 5 nej-röster av: Pierre Sjöström (S)/ Carina Dilton (S)/ Torbjörn
Lövendahl (S)/ Laila Olsen (S) och Yvonne Nilsson (C).

Reservationer

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig
skriftligt till mot taget beslut/ se bilaga l.

Ledamoten för Centerpartiet Yvonne Nilsson (C) reserverar sig muntligt
mot taget beslut.

Beslutet skickas till

Kommunförbundet Skånes styrelse
Kommundirektören

»

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

/
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Reservation Engångsbidrag till Skånes <8&
g»djurpark w

e
Det är många medborgare i samtliga Skånes kommuner som genom åren
haft glädjen att besöka Skånes djurpark. Skånes djurparks fortsatta ex-
istens är hottad sedan Region Skånes borgerliga majoritet har dels dragit tillbaka
det finansiella stödet, dels vägrat att gå i borgen för parken.

Skånes djurpark bedriver en angelägen verksamhet som innebär att skolungdomar,
familjer och andra besökare kan ta del av ett attraktivt och kunskapsrikt innehåll.

Kommunförbundet Skånes styrelse vädjar nu till medlemskommunerna dvs samtliga
kommuner i Skåne att som ett engångsbidrag till en akut räddningsinsats snarast betala
minst en krona per kommuninvånare till stiftelsen Skånes Djurpark, organisationsnum-
mer 842000-2589.

Om alla kommuner ställer upp skulle initiativet ge 1,2 miljoner kronor. Knappt hälften
av de 2,5 miljoner kronor som, enligt Skånska dagbladet, krävs för att säkra parkens
framtid på kort sikt. Förhoppningen är att regionen ska gå in med den resterande sum-
man.

Självklart borde Staffanstorps kommun ställa upp med 22.600 kronor, vilket motsvarar
en krona per invånare i vår kommun, för att solidariskt rädda en av Skånes viktigaste
turistattraktion. En turistattraktion som också är till glädje för många Staffanstorpsbo.

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande

För Socialdemokraterna

Staffanstorp den 10 februari 2014

'^e^
Pierre ^fostrarn (S)

^



-A Kommunstyrelsen 14(40)

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§7 Inrättande av ny hemsida m.m för Staffanstorps kommun
2014-KS-48

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
l. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses som styrgrupp för inrättande av
en ny hemsida för Staffanstorps kommun .

2. Styrgruppen får i uppdrag att ta fram en övergripande policy för
synpunktshantermg och sociala medier.

Arendebeskrivning

Ärendet avser inrättande av ny hemsida för Staffanstorps kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets beslutsförslag:
l. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses som styrgrupp för inrättande
av en ny hemsida för Staffanstorps kommun.

2. Styrgruppen får i uppdrag att ta fram en övergripande policy för
synpunktshantering och sociala medier.

Beslutet skickas till

Kommundirektören

*

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

C5 1
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§8 Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor, Svedala
kommun

2013-KS-344

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
l. Staffanstorps kommun avstår från att lämna yttrande då ingen erinran
finns angående Svedala kommuns Handlingsprogram avseende Lagen
om skydd mot olyckor.

Arendebeskrivning

Innan ett Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor antas
ska en kommun/ i enlighet med nämnda lagstiftning/ lämna
handlmgsprogramet på remiss till angränsande kommuner för yttrande.

Efter genomgång av handlingsprogram för Svedala kommun kan
konstateras att det inte har någon påverkan på Staffanstorps kommun
eller dess verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 6/ 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-20
Handlingsprogram lagen om skydd mot olyckor/ Svedala kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets beslutsförslag:
l. Staffanstorps kommun avstår från att lämna yttrande då ingen erinran
finns angående Svedala kommuns Handlingsprogram avseende Lagen
om skydd mot olyckor.

Beslutet skickas till

Svedala kommun

Kommundirektören

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^C3
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m v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§9 Staffanstorps kommuns
konsumentvägledningsverksamhet2013
2014-KS-1

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
l. Lämnad redovisning läggs med godkännande till handlingarna.

2. Konsumentvägledaren får i uppdrag att efterhöra övriga kommuners
inställning till revidering av gällande avtal om konsumentväglednings-
verksamhet enligt föreliggande redovisning *

3. Stabschefen får i uppdrag att godkänna avtal med andra kommuner om
tillhandahållande av konsumentväglednings verksamhet.

r»

Arendebeskrivning
Ärendet avser godkännande av Staffanstorps kommuns
konsumentvägledmngsverksamhet2013.

I ärendet föreligger en redovisning av den verksamhet som har bedrivits
av Staffanstorps kommuns konsumentvägledare under år 2013.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut g 7, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-21
Redovisning daterad 2014-01-02/ framtagen av konsumentvagledaren

f

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets beslutsförslag:
l. Lämnad redovisning läggs med godkärmande till handlingarna.

2. Konsumentvägledaren får i uppdrag att efterhöra övriga kommuners
inställning till revidering av gällande avtal om

Ordförandens signatur Jusferandes signatur Utdragsbestyrkande

^c
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m a

SAMMANTRADESPROTOKOLL\" DATUM: 2014-02-10
STAFFANSTORPS

KOMMUN

konsument väglednings verksamhet enligt föreliggande redovisning.

3. Stabschefen får i uppdrag att godkänna avtal med andra kommuner om
tillhandahållande av konsumentvägledningsverksamhet.

Yrkanden

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till

Konsumentvägledaren
Stabschefen

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

/f\^
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^ Kommunstyrelsen 18(40)
»

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§10 Nätkoncession 400 kV ledning mellan Kimstad, Sege och
Arne

2014-KS-31

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

l. Avge yttrande daterat 2013-12-27 till Näringsdepartementet.

Arendebeskrivning

Staffanstorps kommun har beretts möjlighet att till Regeringen yttra sig
över Svenska Kraftnäts båda yttanden av den 29 april 2013 och 24 oktober
2013 vari verksamhetsutövaren framför sina synpunkter på
remissinstansernas yttranden och då särskilt ansökan om förlängd
koncession för 400 kV kraftledning genom Staffanstorps kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 15, 2014
Tjänste skrivelse daterad 2014-01-22
Kommunstyrelsens beslut § 141, 2012
Förslag till yttrande
Remiss och bilagor

Förslag till beslut på sammanträdet

Arbetsutskottets beslutsförslag:
l. Avge yttrande daterat 2013-12-27 till Näringsdepartementet.

Yrkanden

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till +

Näringsdepartementet
Kommundirektören

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ifi
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h

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§11 Fördjupning av översiktsplan för Kävlinge kommun
2013-KS-316

Kommunstyrelsens beslut

l. Staffanstorps kommun ställer sig positiv till upprättad fördjupad
översiktsplan för kustzonen i Kävlinge kommun.
B

Arendebeskrivning

Kävlinge kommun har upprättat en fördjupning av sin översiktsplan
avseende kustzonen i kommunen. Derma har översänts för yttrande som
ett led i samrådsprocessen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 9/ 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets beslutsförslag:
l. Staffanstorps kommun ställer sig positiv till upprättad fördjupad
översiktsplan för kustzonen i Kävlinge kommun.

Yrkanden

Yvonne Nilsson (C) yrkar att Staffanstorps kommun ställer sig bakom det
förslag som upprättats av Centerpartiet i Kävlinge och som innebär att del
av Barsebäcksverket omvandlas till forskningscenter för alternativ energi.

Liliana Lindström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
o

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag *

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM; 2014-02-10

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Reservationer

Ledamoten för Centerpartiet Yvonne Nilsson (C) reserverar sig muntligt
mot taget beslut.

Beslutet skickas till

Kävlinge kommun
Kommundirektören

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

/fl*>
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§12 Planläggning Staffanstorp Knästorp 4:3
2014-KS-28

Kommunstyrelsens beslut

l. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en
detaljplan för Knästorp 4:3 under förutsättning att ägaren till fastigheten
Knästorp 4:3 bekostar planläggning och där till hörande utredningar.

f-f

Arendebeskrivning

Svenska Foder har förvärvat mark intill sin fastighet Knästorp 4:3 i avsikt
att utveckla sin verksamhet. Marken utgörs idag av icke planlagd mark.
För att kunna använda marken för verksamhetsändamål fordras

detaljplanläggning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 14, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-16
Ansökan om planläggning Knästorp 4:3, daterad 2013-12-20

Förslag till beslut på sammanträdet
t

Arbetsutskottets beslutsförslag:
l. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en
detaljplan för Knästorp 4:3.

Yrkanden

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag då med tillägget "under
förutsättning att ägaren till fastigheten Knästorp 4:3 bekostar
planläggning och där till hörande utredningar".

o

Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^c's
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^ Kommunstyrelsen

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

C51 rf
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§13 Exploatering av Staffanstorp Hjärup 7:1 och 22:1
2014-KS-27

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
l. Förslag till föravtal med Skånska Sverige AB för exploatering av
sydvästra delen av Hjärup godkänns.
<

Arendebeskrivning

Skånska Sverige AB har ansökt om planläggning av sina fastigheter
Hjärup 7:1 och Hjärup 22:1. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett
föravtal som reglerar kostnader och tidplan för exploatering av området.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 13, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-15
Ramavtal - Hjärup Väster

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets beslutsförslag:
l. Förslag till föravtal med Skånska Sverige AB för exploatering av

sydvästra delen av Hjärup godkänns.

Yrkanden

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

J
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§14 Markanvisningsavtal Hjärups Bocentrum
2013-KS-320

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
l. Markanvisningsavtal beträffande Hjärups Centrum/ omfattande Hjärup
4:274 och del av Hjärup 4:2 godkärms.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser godkännande av markanvisningsavtal för Hjärups
Centrum.

Markanvisrdngsavtalet reglerar tidplan/ marköverlåtelse och åtaganden i
syfte att genomföra bostadsbebyggelse enligt detaljplan för Hjärup
Bocenter H26. Hjärups Bocentrum inkluderar de gamla
handelsbyggnaderna i Hjärups Centrum. Området detaljplanerades 2013-
02-14.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut g 11/ 2014
Tjänsteskrivelse
Markanvisningsavtal
Exploateringskalkyl för projektet

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets beslutsförslag:
l. Markanvisningsavtal beträffande Hjärups Centrum/ omfattande Hjärup
4:274 och del av Hjärup 4:2 godkänns.

Yrkanden

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag *

Beslutet skickas till

Exploateringsavdelningen

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

J
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^ Kommunstyrelsen

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
l

DATUM: 2014-02-10

STAFFAN STORPS
KOMMUN

§15 Besvarande av medborgarförslag angående motion om
förädling av Hjärups gamla idrottsplats, grusplanen
2013-KS-313

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige i enlighet
med arbetsutskottets förslag

l. Medborgarförslaget anses besvarat då medborgarförslaget och den
motion som avses behandlas samtidigt.

st

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inlämnats angående att motion om förädling av
Hjämps gamla idrottsplats ska avslås då den ligger fel i tiden.

Medborgarförslaget har lämnats m till kommunfullmäktiget och skall före
ställningstagande beredas av kommunstyrelsen. Detta innebär att
medborgarförslaget inte behandlas samtidigt som den motion som avses f

Kommunfullmäktige beslutade därför vid sin behandling av motionen
den 2 december 2013, § 164 att bordlägga motionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut g 18, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-21
Medborgarförslag inkommen 2013-11-28
Kommunfullmäktiges beslut § 190, 2013
Kommunfullmäktiges beslut § 164, 2013

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^r-r
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets beslutsförslag:
Kommunfullmäktige beslutar
l. Medborgarförslaget anses besvarat då medborgarförslaget och den
motion som avses behandlas samtidigt.

Beslutet överlämnas till

Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

å
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§16 Besvarande av medborgarfÖrslag om förbud mot
användning av alkohol och droger
2013-KS-238

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige i enlighet
med arbetsutskottets förslag

l. Medborgarförslaget anses med det i ärendet redovisade besvarat.
p*

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag om förbud mot användande av alkohol och droger
under arbetstid eller traktamentetid i Staffanstorps kommun har
inkommit den 4 oktober 2013.

Då det Representationsreglemente för Staffanstorps kommun som
fastställts av kommunfullmäktige den 2 december 2013 g 158 följer
medborgarförslagsställarens förslag/ anses medborgarfÖrslaget vara
besvarat.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 178, 2013
Tjänste skrivelse
Medborgarförslag inkommen 2013-10-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets beslutsförslag:
Kommunfullmäktige beslutar
l. MedborgarfÖrslaget anses med det i ärendet redovisade besvarat.

Beslutet överlämnas till

Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur Just^randes signatur Utdragsbestyrkande

fi.
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§17 Besvarande av motion om översyn av nya busshållplatsen
på Malmövägen
2013-KS-285

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige i enlighet
med arbetsutskottets förslag

l. Motion om översyn av nya busshållsplatsen på Malmövägen
överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.

2. Motionen anses därmed besvarad.

<

Arendebeskrivning
1 1

Ärendet avser besvarande av motion om översyn av nya busshållsplatsen
på Malmövägen väckt av Marie Saltarski (S).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-21
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet

Arbetsutskottets beslutsförslag:
Kommunfullmäktige beslutar
l. Motion om Översyn av nya busshållsplatsen på Malmövägen
Överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.

2. Motionen anses därmed besvarad.

Särskilda uttalanden

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna lämnar ett särskilt
yttrande om handläggning av motioner i Staffanstorps kommun/ se bilaga
l.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4
c
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Beslutet Överlämnas tilt

Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4
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I massmedia har vi kunnat läsa om hur Staffanstorps kommun hanterar
folkvaldas motioner i Kommunfullmäktige. Såväl Statsvetare på Lunds
universitet, Juristexperter på kommunalrätt från Göteborgs universitet som jurister på SKL
(Sveriges Kommun och Landsting) men även Finansdepartement har uttalat sig i frågan.

Samtliga förkastar Staffanstorps sätt att hantera motioner med skilda motiveringar (se bila-
gör). Finansdepartementet kommenterar inte enskilda fall men säger att beslut i ärenden
väckt av en ledamot i kommunfullmäktige inte kan delegeras enligt kommunallagen.
Däremot har fullmäktige en generell skyldighet att låta sina ärenden beredas av en nämnd,
eller en fullmakt! geberedning innan ett ärende avgörs av Kommunfullmäktige.

Av kommunallagen framgår vilka som har initiativrätt till fullmäktige, det vill säga vilka som
har rätt att väcka ärenden i fullmäktige (KL 5:23).

Initiativrätt i fullmäktige har;

. Nämnd.

Fullmäktigeledamot genom motion.

Revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller.

om ärendet gäller granskningen.
Fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det..

Den som är folkbokförd i kommunen, om fullmäktige har beslutat det (medborgarför-.

slag)
Styrelsen för belagda eller delägda företag, om fullmäktige har beslutat det..

Röstberättigade kommunmedlemmar (minst 5 % av de röstberättigade) i ärende om att.

hålla folkomröstning i en viss fråga.

Det kommunala beredningstvånget innebär att ett ärende som väckts i fullmäktige måste be-
redas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av fullmäktige.

Beredningstvånget innebär, utöver beredningen av kommunstyrelsen, att fiillmäktigeärendena
också ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd fall-
mäktigeberedning. Av förarbetena till kommunallagen framgår att huvudregeln är att en
nämnd alltid får yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde.

I kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och m edborgar förslag.
Dessa bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det
väcktes på fullmäktiges ammanträdet (KL 5:33). Till skillnad från motioner väckta från
fuUmäktigeledamÖter får fullmäktige sedan år 2007 överlåta besvarandet av medbor-
garförslag till styrelsen eller annan nämnd (KL 5:25).

Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarförslag gäller dock endast i ärenden som en-
ligt kommunallagen inte är förbehållna fullmäktige att besluta om, det vill säga ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (KL 3:9) eller andra ärenden som enligt

^



andra rättsregler ska avgöras av fullmäktige. Motsvarande bestämmelse saknas helt för hand-
läggning av motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige.

Vår grunduppfattning är således att motionen ska remitteras till berörd nämnd för att
sedan avgöras i kommunfullmäktige.

För Socialdemokraterna

Staffanstorp 2014-02-10
/.

/^ å.r» ',7
Pierre Sjöström (S)

^
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STAFFANSTORP

Så här hanteras oftast en motion i kommuner
.. oBlåst

-ti -^Motionen Kommurrhrilmäktlg» Nämnd Kommunstyrelsen på den
l 2 3 4 offentligaFörslag. Information, l vissa kommuner Beredning. Förslag till beslut.

En motion presenteras motionen i fullmäktige, Lämplig Kommunstyrelsen
inkommer. En motion ar i andra går den direkt till nämnden. nämnd bereder ärendet, diskuterar sakfrégan debatten"ett förslag au en ledamot diskuterarsairfrSgan och och Förestår ett svar pB
i kommun Fullmäktig e. föreslår ett svar ps mo- motionen.
Den a n vän as mest av op- tio nen. . Lagstiftarens idé är
positionen som vill föra Beslutet. Ledamoten som skrivit motionen att motioner ska debat-5uppsinafräaor i debatten. presenterar sin idé i ftdlmalrtigc. Den de- teras och beslutas i futl-

batterasochkommunfulbnähtigcbeslutarom mäktige.
mDtionen. -Det här ar att iag-

ga lock på den politis m

ka diskussionen, säger
Så här hanteras många motioner i Staffanstorp sta ta veta ren Anders

Sannerstedt, statsveta-

^ 3

re vid Lunds universitet.
Motionen Kommunhillmäktlge Nämnd Kommunstyrelsen

Anärrs Sanncrstcdtvet ing-» <

2 Information. Motionen presenteras Förslag om han - en annan hommun som be-
i fullmäktige. tering. Kommun- slutar om motioner så som.-ATIKF.

'w^^y^^ styrelsen föreslår vilken i Staffanstorp.~^a-3SKEE''~-"U'
nämnd som s!<a diskutera - Det här är ovanligt I en*T-

.flaauNbt to
»" --5(7 salcfrägan och besluta om del perifem .ucndcn kan

.S-^JJ4Beslut om hantering. Kommunfullmäktige motionen. det vara bra om en fack-.y <^<*f.

texrtjmuw^ beslutar vilken nämnd som ska diskutera sak- nämnd tar beslutet, men
frågan och besluta i ärendet. Beredning det normala är det tas ifull-5Förslag. En motion och beslut.l mäktige, säger han.

inkommer, Nämfiöen bereder I Staffanstorp far poli-
ärendet, diskuterar och tikcr från mindre partier
beslutar om motionen. som inte sitter i n.imndcr

6 aldrig chans att roata förAvrapportering. En anmälan görs
tjllkommunfullmäktigG om att ärendet sinmuliuu.

är beslutat. -Har man bara enstaka
mandat i fullmäktige ää
blir man här biä.st på den<*-t *»^*^1

offentliga debatten, sa^cr
Anders Sannersiedt

Motståndet växer mot kommunallagen slår att
kommun ful t mäktige ska
fatta beslut om motioner.
Men det står uukså iitt <lcn
"i vissa ärenden" hm över-

majoritetens genväg
lata beslut till eu. nämnd.
Hd en a I-i n de är förbunds-
jurist pä SKL och förkla-
rar att om någon motione-
rar om ett cykels tall är det
bättre om tekniska nämn-
deo som har hand (im and-

Staffanstorps kommun har skapat en gen- ra cykelställ beslutar om
motionen.

Modellen som användsväg för motioner. Kommunfullmäktige ft 7£ .l

* i Sta.ffa.nst or p där kom-

skickar många direkt till facknämnder för mimstyrelsen föreslår vii -l

beslut. Odemokratiskt, tycker oppositio ^ b^VVT>- ^ ken nämnd som ska pru-
va och besluta känner hon

^ dock inte igen.

nen som efterlyser offentlig debatt i full- J* -Het täter väldigt om-
LailaOlsen(S). Pierre Sjöström (S). stäntUigt

mäktige före besluten. Hon får en sista chans att slag att pröva att låta tck- Ochäven om det late ärju-
tala för sin sak i fultmäkti- niska nämnden beslnLn. om rkliskt tvingande att bcBlu-

. Sydsvenskan berätta- gånger pä senare år. Flera När motionen kom till- ge, när motionen ätervän- sådant, säger Laila Olscn. ta om motioner i fullmäMi-
de i o nsdaRsti aningen om partier är missnöjda. baka tiU fullmäktige i män- der frän socialnämnden. -Men sen har det vidgats ge såärtillvä^agångssättet

^^^n^^^S^ffa^ deTTn^å^lE^K^Td^^t ^i^-f^ id^^^.väntat ann^!Mriå'i^g^tlbeasIiaiS1 ^.^^^.^^"t^nttd^t-' knitesliLt^J^att^M^pa
torps politiska klimat. Mo- Laila Disens (S) motion om ärende. Jag kan begära or- kutcra i fullmilktjge. och öppna, upp mer i den
tioncma-s behandling är en JätnkninK av taxorna, fcir LailaOlsén (S) krävde i ta- det, men beslutet är redan Även Björn Magnusscm kommunala demokratin;sak som nämns: kostavgift i särsldlt boende, larstolen förgäves att mo- fattat. (KP) har motionerat om menar Anders Sanner-

"Motioner avgörs i slutna Hon menar att män&ds- tinnen skulle återvända till Laila OIsen ser sin mo- motioner, stectt.
sammanträden istället för avgiften på 2495 kronor fullmäktige. tionsoraenjämstäUdhets- -Bedömmngen av vad -De politiska partierna
konmiunfullmäktiEe (som siar hårt, Kärskitt mot äldre -Detärdärsomtaxcäiid- fråga, som hör hemma som yka. a.vguras i fullmäk- har ett demokTatLikt a.n-

ai^e^ ^ffe^li^s^r^n^^ ^^l^^Ie'^ia^-p^^o^lch G'^e^i^^t^^l^Lk^^l1t!'l^ ^^^aktiRC' intc ] fack~ ^^;^^t'asiEd^<^l^dsm^ bort all aniotLM^rp^d^
ka.'onodig'publicitetavop- vänt i kommun si ty rel sen. del as. Socialdemokra.tärna gick är principiellt viktigt, tyck- liar viset från fullmäktiges
poiiitiunens förslug." Ucn moderata majorite- Laila O Isen är vice ord - för några är sedan med pä er han. bord sä begränsas inblick-

ten föreslog fu]lmii.ktige att förande i socialnämnden, att skicka vissa motiuncir en i äet kommunala arbe-
TEXT: BJÖRN- Fullmäktige är folkvalda. skicka den till yueialnämn- och försökte driva frågan till nämnder för beslut. tet.
SJÖPolitikernai nämnderna, ar den. där i varas. -Det var när Staffans-

valda av partierna, påpekar Pierre Sjöström (SJ rcser- -Nämnden sitter i en räv- torpapartiet la en massa It^iiimAni te ^ _JB^
k^nntjB

Pierre Sjöström. veradc sig. Han tyckte att sax. Vi mä^tc ta- det inom motioner om häckar, trafik- TEXT; JESSICA
å-.

Motiynemas väg har de- socialnämnden bara skulle budgeten eller vänta i två. skylta.r och liknande. Vi var . l morgon: Christian Soncsson ZtEGERER

^äLJt^.^HmTtObattcrats i fullmäktige flera fä yttra sig, inte besluta. år på extra medel. med på majoritetens för- bemöter kritiken. iBMi<Hw<LlL^ y

^
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STAFTANSTORP

Kommunalråd försvarar
genvägar för motioner
STATFANSTORP hatten kommer aodi där. er »rmfprindptaN bwtaf -D(t finns andra sitt. vet tett OM vi ir ensamma.
. Kommunalrådet Christian Sonesson VKfOr-harnlhtotmym' lanhrt* LailaOlseasitterifuUmäk- Vi har 290 kommuner. Det

piataw l nammfama örn -Del ville vi. Social- tigs odlar med vaTJc Sr ilar skiljer sig Dog vätdifit myck-(M) är övertygad om att Staffanstorp föl- ri furdet Mr tyifmat? nämnden åka titU pl det liudgEtcnt&iochkanlEm- et. Om vi ir enswnuia oin
jerlcommunailagen. Han dömer istäffet -Vi ovcrväeer det Det Behövs det sl ankommer na förslag. det har sS är det viktigt att
ut andra kommuners sätt att tolka den. finns en poäng att ha det det pS sociaJttämnden att VarfBr wkar ni. wiBtt människor som ska bedöma

nrfBrvBhs nllntétajwt ga tiU tommunfullmäktige .xpTtmm», vara tamka nssnoga. gianAar burvi gör.
I gitdagens tidning fick ställnings tagaiule litl mo- LaaaObu» motton 1 kom- och förtsli det *fUM»nu«»natttoBui»- .^nxT:jEsacnStananstorpspolitiket- tionen. munh*nNct(B»o*nJin* »tanomfnfdttrfuU- BNI .* Nk?
na kritik for att äc läeger NwJMImSrt-prBwr rin(avtnom»W»toäav- maktitt aWrit tlta sftt -Detvetjagmte.DctyiD ^1 AZIEGBttK

*T-F
locket pi den politiska, dis- lote^Nvafarrij^tlmo- ^HtH^Mbwnåf.TM- llAfri-n? J äg inte spekulera i. Odijag <?n*ir'*ii *

kussionen genom att lita yonan.vKrukalm^ica
niunndcr avgöra rootlonu- andra kommwxr?

Motioner kan inte delegeras-Sä är det inte. En mn- Man kan ocksi vända
tion i Staffanstorp folju' pä da. KommuafuUniälcti-
kommunaUagen. Den räcks ge ska. inte fatta beslut som
i fuBmäktige Sedan gir den intearavpriucipieUkaTali- STAFTANSTORP nou liarväuiti fallaiäktigE. vetaic i gärdagcas tidiuag. s1ut"uiomettir&ADdeta±t
ta] homraunstyiclsen och t&f. Dl nskerar vi fi beslut .Bctkrtnmmoaoner Dwmotiiu- hilhnaldi^e ec Även Jan Tlinall som är ex- motionen väcktes
dä gör äe en bédömnmg plfeluiviocbftctta-Dch RanlntedetcgTBStfllBtl EcnudltlgldighetanaUtad pert pi kommunalrätt vid - Det finns inEtntingsCim
Är ärendet av en pnndpidl ettti-lag. Om ftillmäku);e nlmnd.Drt menar biite liu tina arcodftn beied&s Göteboigs .uuh'etsilet rea- pekar på undantas krine
beskaffenhet ska den bes! u- beslutar om en ros dellinen finanKtopartanwrttt av en nimnd, din- en full- Bcran detta. Jas bar svart att fdr-
tas av hilbiuLkngt, annars tekniska nämnden hade otfttXptTtMpihom mäktigebtredning, innan - Hänför man ett ärende sti varifrän den här id6n
lon beslutet fattas i uäum- planerat en annan. . mutiatratt. en iureade avgöis av kom- tal eu nämnd s& uodermi kommer.
derna. Och del är ganska ft ScpSnsa ni tiuynen muBfUUaiktige, säger Ka- nerar man allmänheteGs Han hänvisar också till
tnotionersombedGmsvaia I det hommului» arbe- Finansdcpartementrtlicnn- tarini Sundberg, kaniluäd ijuyc i bestutsfattandeL attlcomaunemaarenav
av principiell karaktär, su- m genom .tlftrtt* besiut ni entetwuite enskilda fall, pifiBansdepaTlemcntcL Det Si aU varligt. spegline av riksdagen och
ger Christian Son esson fM). triulruium? men KuaettUtkan sägu att att en motion som kommer

Entlt experter kan man -PörfuIlmiktiEeleäamö- beslut i ärenäen som en !e- Staffatittocpinwrrdär- MhrihniBrtttumöttnkan äHiikiniviiatesltullekun.
brtt dcteBcraberiut om tema ar del aldrig ett pro- damotväcktetnomcomo- tmot politikerna att det allmänlietcn komma och ua avsoras nSgon annaa-
moäofitr. hur rimmar det blem. Motionären inbjuds tion inte kan delegeras en- räcker med att kommun- lyssna, medan nämnderoa staru an i riksdagen. Hur
medtrtayrtwn? Ull nämnderna. Däremol ligt kommunallagen fullmgkUee lättar beslut iStaflaaEtorpirslutna.Jin miiligStaffanstoipsmode]-

-T^perligt.Närfullmäii- <i har allmänbctcn inte -Pullmäkuee kan inte om att beslut sliafattas nä- T\inaJl häovisai till kom- len äj vet han iste.
äge fattar beslut om vilken migäng dit Den kritiken delegera är en nämnd »tt gon aiuiatastans. muadlagen dar detstir set -Jag hoppas att det är
nämnd som sha fatta be- kanjagforedLMendekaa fatta beslut t ta irende som MEDdrtärforödaudefiir en motion "bör beredas så, ^»Thiirt ovanligt,
slutet satar fuUmälrt^e ett kommatillfuUiniiktige.De- en ledamot CFnam en mo- demokratin, menade stats att (ullmäktiee lian fatta be- J(SS)U21EGUER
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§18 Besvarande av motion om förändring av nuvarande
avgiftssystem inom äldreomsorgen
2013-KS-148

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
l. Avslå motionen i den resterande del som avser antagande av en
tillämpningstaxa för kostavgift i särskilt boende där Staffanstorps
kommun jämkar kostavgiften för dem som har låg inkomst.
»p

Arendebeskrivning
Socialnämnden har enligt kommunfullmäktiges beslut den 21 oktober
2013 § 124, till sig fått överlämnat motion om förändring i nuvarande
avgiftsystem inom äldreomsorgen/ väckt av Laila Olsen (S).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 19, 2014
Tjänste skrivelse daterad 2014-01-21
Socialnämndens beslut § 118, 2013 med tillhörande bilagor
Tjänsteskrivelse framtagen av Vård och omsorgschefen
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets beslutsförslag:
Kommunfullmäktige beslutar
l. Avslå motionen i den resterande del som avser antagande av en
tillämpningstaxa för kostavgift i särskilt boende där Staffanstorps
kommun jämkar kostavgiften för dem som har låg inkomst.

Yrkanden

Laila Olsen (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet
för kartläggning enligt motionens första och andra att-sats för att
kommunfullmäktige ska kunna besluta i sakfrågan.

Ordförandens signatur Justgrandes signatur Utdragsbestyrkande

^
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Liliana Lindström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
D

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. Den som
bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som bifaller Laila Olsens (S)
yrkande röstar nej.

Vid omröstning avges 8 ja-röster av: ordföranden Christian Sonesson (M) /

Liliana Lindström (M)/ Berit Lagergren (M)/ Bertil Persson (M)/ Eric
Tabich (M)/ Nino Vidovic (M)/ Shkurte Xhemajli (M) och Yvonne Nilsson
(C)/ 5 nej-röster av: Pierre Sjöström (S)/ Carina Dilton (S)/ Torbjörn

* *.

Lövendahl (S)/ Laila Olsen (S)/ och Helene Öhman (FP)

Reservationer

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig
skriftligt mot taget beslut se bilaga l *

Beslutet överlämnas till

Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbesfyrkande

^
CS
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Reservation motion Avgiftssystem inom <BS
g»äldreomsorgen »q

^
Reservation i sakfrågan
Idag är Staffanstorp med ett kostpris på 2945 kronor i månaden en av de kommuner som tar ut den
högsta avgiften i Skåne. T ex Vellinge är den kommun som idag följer socialstyrelsens rekommendat-
ioner och tar ut en taxa som motsvarar konsumentverkets kostnad för livsmedel vilket innebär ca 1700
kronor per månad, Mer än hälften av de som bor i Särskilt boende i Staffanstorps kommun har ett av-
giftsutrymme där kosten kan betalas i sin helhet utan att det påverkar den summa de ska ha kvar för
nettohyra och personliga avgifter (lagstadgaf förbehållsbelopp).

Däremot innebär det för en person med en pension på 7 700 kronor i månaden ett negativt avgiftsut-
rymme på ca 1500 h-onor i månaden. Det vill säga att fall kostavgift måste betalas och det blir ca 1500
kronor kvar i månaden för nettohyra, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV -avgift, hem-
försäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husge-
råd och läkemedel.

Nu finns det en möjlighet att söka försörjnings sto d hos socialnämnden om den enskilde inte har till-
räckligt med medel för att täcka kostnader för bostad och personligt bruk men det utnyttjas sällan.
Detta tillvägagångssätt innebär också en lägre administrationskostnader än att hantera ansökningar for
ett ev. försörjningsstöd.

Vi socialdemokrater ser en taxa med jämkning av kostavgift för de med låg pension som ett vär-
digare alternativ till försörjningsstöd. Därför reserverar vi oss emot att motionen inte bifalls av
majoriteten.

Reservationen gällande hantering av motionen
I kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och medborgarförslag. Dessa bör
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det väcktes på fullmäk-
tigesammanträdet (KL 5:33). Till skillnad från motioner väckta från fallmäktigeledamöter får fullmäk-
tige sedan år 2007 Överlåta besvarandet av medborgarförslag till styrelsen eller annan nämnd (KL
5:25).

Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarförslag gäller dock endast i ärenden som enligt kom-
munallagen inte är förbehållna fullmäktige att besluta om, det vill säga ärenden av principiell beskaf-
fenhet eller annars av större vikt (KL 3:9) eller andra ärenden som enligt andra rättsregler ska avgöras
av fullmäktige. Motsvarande bestämmelse saknas helt för handläggning av motioner väckta av leda-
mot i kommunfullmäktige.

I KL 3:9 anges att budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor (ex avgifter som medbor-
garna betalar för viss kommunal verksamhet) ska beslutas i kommunfullmäktige.
Det ankommer således på Kommunfullmäktige att bestämma om en taxa ska revideras/ändras.
Staffansforps kommuns beslut § 124 innebär att beslutet har delegerats fiU nämnden om
behovet av att göra en revidering/ändring av taxan. Avgörandet har således delegerats i en
principiell fråga vilket strider mot Kommunallagens 3 kap 9 §.

Genom att underlåta att utreda själva sakfrågan (som motionären har krävt) kan inte heller
Kommunfullmäktige ta ställning i sakfrågan, därmed har Kommuufullmäktige inte heller något
valalternativ att ta ställning till.

För Socialdemokraterna

StaffanstotR den 10 februari 2014

^^r
Pien-e S,6ström (S) ^
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§19 Besvarande av motion om anställning av personer med
funktionsnedsättning

2013-KS-226

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
l. Kommunens arbetsmarknadsenhet får i uppdrag att undersöka
möjligheterna till att vidta åtgärder i enlighet med motionärens Önskemål
dels inom kommunens egen verksamhet och dels genom projekt inom
FINSAM (Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp). Ett sådant
uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen inom sex månader/
räknat från kommunfullmäktiges beslut angående motionen.

2. Tillgänglighetsinventermgen som gjordes i kommunen 2011 följs upp.

3. Kommunens arbetsmarknadsenhet får i uppdrag att tillsammans med
berörda kommunala enheter/ arbetsförmedling m.fl. kartlägga behovet av
trainee- och praktikplatser och hur dessa i så fall kan inrättas och
finansieras. Ett sådant uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen
inom sex månader/ räknat från kommunfullmäktiges beslut angående
motionen.

Kommunstyrelsens beslutsforslag till kommunfullmäktige i enlighet
med arbetsutskottets förslag

l. Motionen anses besvarad med kommunstyrelsens beslut och i ärendet
upprättad tjänsteskrivelse daterad 2014-01-20.
.

Arendebeskrivning

Ärendet avser besvarande av motion om anställning av personer med
funktionsnedsättning väckt av Torbjörn Lövendahl (S).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-20

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrag s bestyrkande

åcs
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Motion

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetstutskottets beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar
l. Kommunens arbetsmarknadsenhet får i uppdrag att undersöka
möjligheterna till att vidta åtgärder i enlighet med motionärens Önskemål
dels inom kommunens egen verksamhet och dels genom projekt inom
PINSAM (SamordningsfÖrbundet Burlöv-Staffanstorp). Ett sådant
uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen inom sex månader,
räknat från kommunfullmäktiges beslut angående motionen.

2. Tillgänglighetsinventermgen som gjordes i kommunen 2011 följs upp.

3. Kommunens arbetsmarknadsenhet får i uppdrag att tillsammans med
berörda kommunala enheter/ arbetsförmedling m.fl. kartlägga behovet av
trainee- och praktikplatser och hur dessa i så fall kan inrättas och
finansieras. Ett sådant uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen
inom sex månader/ räknat från kommunfullmäktiges beslut angående
motionen.

Kommunfullmäktige beslutar
l. Motionen anses besvarad med kommunstyrelsens beslut och i ärendet
upprättad tjänsteskrivelse daterad 2014-01-20.

Beslutet Överlämnas till

Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur Jusferandes signatur Utdragsbestyrkande

^
C5 i-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM; 2014-02-10J.

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§20 Besvarande av motion om att stärka skyddet för
våldsutsatta kvinnor

2013-KS-310

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige i enlighet
med arbetsutskottets förslag

l. Motion om att stärka skyddet för våldsutsatta kviimor överlämnas till
socialnämnden för beredning och beslut.

2. Motionen anses därmed besvarad.

.l

Arendebeskrivning
t *

Ärendet avser besvarande av motion om att stärka skyddet för
våldsutsatta kvinnor väckt av Laila Olsen (S).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 23, 2014
Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-20
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet

Arbetsutskottets beslutsförslag:
Kommunfullmäktige beslutar
l. Motion om att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor Överlämnas till
socialnämnden för beredning och beslut.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Särskilda uttalanden

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna lämnar ett särskilt
yttrande om handläggning av motioner i Staffanstorps kommun/ se
bilaga l.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
C5\
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Beslutet överlämnas till

Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
cs



K^ T&i^.p | ^ ,3,0 A6^

Särskilt yttrande handläggning av <B&
^motioner i Staffanstorps kommun ^Ijl

«?I massmedia har vi kunnat läsa om hur Staffanstorps kommun hanterar
^-

folkvaldas motioner i Kommunfullmäktige. Såväl Statsvetare på Lunds
universitet, Juristexperter på kommunalrätt från Göteborgs universitet som jurister på SKL
(Sveriges Kommun och Landsting) men även Finansdepartement har uttalat sig i frågan.

Samtliga förkastar Staffanstorps sätt att hantera motioner med skilda motiveringar (se bila-
gör). Finansdepartementet kommenterar inte enskilda fall men säger att beslut i ärenden
väckt av en ledamot i kommunfullmäktige inte kan delegeras enligt kommunallagen.
Däremot har fullmäktige en generell skyldighet att låta sina ärenden beredas av en nämnd,
eller en fullmäktigeberedning innan ett ärende avgörs av Kommunfullmäktige.

Av kommunallagen framgår vilka som har initiativrätt till fullmäktige, det vill säga vilka som
har rätt att väcka ärenden i fullmäktige (KL 5:23).

Initiativrätt i fullmäktige har:

. Nämnd.

Fullmäktigeledamot genom motion.

Revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller.

om ärendet gäller granskningen.
Fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det..

Den som är folkbokförd i kommunen, om fullmäktige har beslutat det (medborgarför-.

slag)
Styrelsen för belagda eller delägda företag, om fullmäktige har beslutat det..

Röstberättigade kommunmedlemmar (minst 5 % av de röstberättigade) i ärende om att.

hålla folkomröstning i en viss fråga.

Det kommunala beredningstvånget innebär att ett ärende som väckts i fullmäktige måste be-
redas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av fullmäktige.

Beredningstvånget innebär, utöver beredningen av kommunstyrelsen, att fullmäktigeärendena
också ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd full-
mäktigeberedning. Av förarbetena till kommunallagen framgår att huvudregeln är att en
nämnd alltid får yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde.

I kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och medborgarforslag.
Dessa bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det
väcktes på fullmäktiges ammanträdet (KL 5:33). Till skillnad från motioner väckta från
fullmäktigeledamöter får fullmäktige sedan år 2007 överlåta besvarandet av medbor-
garförslag till styrelsen eller annan nämnd (KL 5:25).

Rätten att överlåta besvarandet av ett m edborgar förslag gäller dock endast i ärenden som en-
ligt kommunallagen inte är förbehållna fullmäktige att besluta om, det vill säga ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (KL 3:9) eller andra ärenden som enligt

^



andra rättsregler ska avgöras av fullmäktige. Motsvarande bestämmelse saknas helt för hand-
läggning av motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige.

Vår grunduppfattning är således att motionen ska remitteras till berörd nämnd för att
sedan avgöras i kommunfullmäktige.

För Socialdemokraterna

Staffanstorp2014-02-10
rt

Ä^T^
Pierre Sjöström (S)

^
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CIO fledlgerinc; Ingrid Pärsslnon Frwlag 25 oldober 2013 KTOCTOUUN^

OMKRETSEN ESLÖV KÄVLiNGE LOMMA 5TAFFANSTORPChef; Martin Hallgrfn Biträdande chef; Görel Svahn
E-post: omkfetsen ©sydsvenska n se Telefon: 0*S-)9 7) 00

PosodrcK; Oinkretsen, Shomakareeatan 1.223 50 Lund

STAFFANSTORP

Så här hanteras oftast en motion i kommuner
o"Blåst

^ ^ ^Motionen Kommunfullmäktige Nämnd Kommunstyrelsen på den
l 2 3 4 offentligaFörslag. Information, i vissa koimmuner Beredning. Förslag till beslut.

En motion presenteras motionen i fullmäktige, Lämplig KommunstvTetsen
uinkommer. En motJon ar »andra gar den di rekt ti [l namn den. nämnd bereder ärendet, diskuterar sakfrågan debatten ..

ett förslag av en ledamot dis 1< ute rar sakfrågan och cch Föreslår ett svar p3
i kommunfullmäktige. förestår ett svar pä mo- motionen.
Den används mest av op- tionen, Lagstiftarens idé är.
pDsitionen som viii föra Beslutet. Ledamoten som sl<rivit motionen att motioner ska debat-5upp sina frågor i debatten. presenterar sin idé i fullmäktige. Den de- teras och beslutas i full-

battcras och tommunfullmäktige beslutar om mäktige.
motionen. -Det här Sr att lag.

galockpädenpolitis.
ka diskussionen, säger

Så har hanteras många motioner i Staffanstorp stats veta ren Anders
Sannerstedt, statsveta-

-tt 3

re vid Lunds universitet.
Motionen Kommunhillmäktlge Nämnd Kommunstyrelsen

Anders Sannerstcdtvet ing-l

2 eu annan kommun som be-Information. Motionen presenteras Fwslag om han - <i fuUmäktige. tering. Kommun slutar om motioner så som.SAS^VS*.

^Bg^l?^^
.w styrelsen förestår vilken-^dy?i<T;TFl*SSjrf^ i Staffanstorp.

n" nämnd som ska diskutera -Det här är ovanligt. I enä-tf=,"M:
salrfrSgon och besluta om del pcritfei a ärenden km

4 det vara bra om en fack-Beslut om hantering. Kommurrfutlmaktige motionen.

s-^
~^rv*

n.i t.m*"u Sfc l Ull ."

t&tUUfUUN beslutar vilken nämnd som ska diskutera nämnd tar beslutet, men
frågan och besluta i iirendet. Beredning del normala är det tas i full-5l mäktige, säger han.Förslag. En motion och beslut.

inkommer. Nämnden bereder I Staffaastorp far poli-
ärendet, dishuteraroch tikcr ft-ån mindre partiei

.f beslutar om motionen. som inte sittei i nämnder

6 aldrig chans alt rösta forAvrapportering. En anmälan görs
tillliommunfuUmäktigeom att ärendet sin motion

ar beslutat. -Har man bara enstaka
mandat i fullmäktige sä
blir man här btä^t på den* .-^-

offentliga debatten, säger
Anders Sunnerstedt.

Motståndet växer mot l kommunallagen står atL
kommunfullmäktige ska
fatta beslut om motioner.
Men det iitär ucksä att (IGT]
*',i vissa ärenden" kan äver-
lata beslut till en nämnd.

majoritetens genväg Helena. Linde w färbunds-
jurist på SKI- och frirkla-
rar att om nägon motione-
rar om ett cykelställ är det
bättre om tekniska nänrn-
den som liai hand om and-

Staffanstorps kommun har skapat en gen- ra cyhelställ beslutar om
motionen.

Modellen som användsväg för motioner. Kommunfullmäktige !^^ i Staffanstorp där kom-
skickar många direkt till facknämnder för m ^ munstyrelsen föreslår vil-

/

beslut. Odemokratiskt, tycker oppositio- ^ ken nämnd som ska prö-
va och besluta känner tion

^ dock inte isen.Anen som efterlyser offentlig debatt i full- ^ -Det låter väldigt om-
LaiiaOlsen(S). Pierre Sjöström (S). s tan d) igt

mäktige före besluten. Hon får en sista chans att slag afcL pruv.i. att lata tck- Ochävenomdct iutu ärju-
tala för sin sak i ftillinäkti- niska. nämnden besluLa om ridisbt tvingande att beh'lu-

. Sydsvenskan berätta- gånger yä senare år. Flera När motionen kom till- ge, när motionen äterrän- sådant, säger LailaOlscn. ta om motioner i fulimäkti-
de i o nsdass tidningen om partier är missnöjda. baka tiU fullmäktige i män- der från socialnämnden. "Men sen har det vidgats gcsåärtillvägag&ngssa.ttet

^^^Il^^lr^^?^^^ ?eT-d^^^^a^^'d^l^t ^i^'^^ i?a:i^n!^^.väntat <nml[^f^ndåi^g^ltbe^t^" i^ta^^i^^^:^iltt|^^ k^s'i^nömuUfardjupa
turps politiska, klimat. Mo- Laila Olsens (S) motion om ärende. Jag kan begära or- kutcra i ftilimähtige. och Öppna upp mer i den
^.T?I^lsL^-c'-h£u1ci!insärF~n ^äIT!kJl^IIrf-.av^u^na f?r l-ailaotsen(s)kräv<lGito- det, men beslutet ar redan Även Bjnrn Magnusson kommunala (lemokratui,
sak som nämns: kostavgift i bArsluJt boende, larstolen färgäveH att mu- fattat. (FP) har motionerat om menar Anders Sanner-

"Motion er avgörs i slutna Hon menar att in ån ads- lianen -skulle återviuula till Laila Olsen ser sin mo- mutiiincr. stedt.
sammanträden istället för avgiften på 2495 kronor fullmäktige. tion som en jamstaUdhets. - Bedömningen av vad - De politiska partierna
kommunfullmäktige (som siar hårt, särskilt mot äldre -Detardärsomtaxcänd- fräga> som llöli hemma yom ska avguraä i fullmak- har ett demokraUskt an-

ar elt offentligt samman- kvinnor med lag pension rinsar ska beslutas och ex- i ftillmäktisc, inte i faclc- tiRG sker godtyckligt, utan svar. Wiljwman att skicks.
trade) för att delvis »ndvi- Motionen har varit ocli trä budgetmedel kan till- nämn il. objektiv analys av vad sam bort alla motioner pä del
ka'onödig'publicitet av op- vänt i kommynstyrelsen. delas. Socialdemolu-a.tema gick är principieUt viktigt, tyck- här viset frin fullmäktiEes
pusitiunens förslay." Den moderata majorite- Laila Olsen är vice ord- för några är sedan med på er tian. böra sä begränsas inblick-

ten fureslofi fullmäktige att förande i soc-ialnänmdcn, att skicka vissa motioner en i det kommunala arbe-^TEXT: BJÖRN- Fullmäktige är folkvalda. skicka den till sociala änm- 0 di försökte driva frågan till nämnder för beslut tet.
Polilikei-na i nämndema är iluii. där i varas. -Det var när Staffans- SJÖ

l^dr" yvalda av partierna, påpekar Pierre Sjöström (S) rcscr- -Nämnden sitter i en räv- torpKpartitit la en massa (BiTfihwcn^lun K

ÄPierre Sjöström. veradc sig. Han tyckte att sax. Vi niä-stc ta det inom motioner om häckar, ti-afik- TEXT;JESSICA

Motionernas väg har de- socialnämnden ba.ra skulle budgeten eller vänta i två skyltar och liknande. Vi var ni morgon; Christian Soncsson 21EGERER
|CJJ4UJlmC[Clbatterd-ts i fullmäkttge flera få yttra sig, inte besluta. ir pä extra medel. med på majoritetens for- bemöter kr i ii ken. j»-".ydiknriun w

<
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OMKRETSEN ESLÖV KÄVL1NGE LOMMA STAFFANSTORPOnS.MvVnH.ilyw BlbldmfcrfitfCanl&flhn
E-plHturintstn&qdswafunit Wehn. 046197100

PtKUdcsE. On*TEts*n.SktfTukMi<a>anl ai 50 lund

STAITANSTORP

KommunaBråd försvarar
genvägar för motioner
SWFWSTORP batttn kommer ändi dsr. orlr wfirindph* bNtarf- -Vtl fiims audra sätt. vet inte om vi är ensaumia.
. Kommunalrådet Christian Sonesson V!Nfdrh»nIk>teiraym- fartwt LailaOlseasittcrifuUmält. Vi Åar 290 kommuner. Det

titMWlfdmndwwum -Det ville vi. Social- twoAiirm.dv^irnär skiUcrsie BOB väldigt myA-tM)ärövertygadomattStaffanstofpfö) <.
nhwdetha-iynw-t? n&tnadec ska titta pi deL budeetcn tu och kaa lam- et. Om vi lu-ensamnia om

jer kommuruRagen. Han dömer istäHet -Vi SvEivägEF del. Det Bdnövs del si aiADmmer nafBrslag. det här si är det viktigt att
utandra kommuners sä tt att tolka den. fin M en poäng att ha det. det pä socialnämnden att VarfGr tiwkw nt, »<ct mämiiiitaH- som ska bedöma

YK«rvnteBthTOU]«t ^tiUkominutrfuIltnäKtipi mparttna, vanpmria oss noga EtuiAarhuTvi gör,
I giniagens tidning fick stäUoingstagaadE Ii!] mo- UitaObm* motton i kom- ochfdreslideL .rtumn-om rtt tuNu ta- '^-Toct-.iastu.StaifäustotpspoUtiker- tionén, muiMmWdipKimifa* Nwtnntnfifirh*. »»iriMhr?

^Lna kritik för atl de lägger »«ifu»rrfkt»tprtwr rintmtuartaHrbcaW. mlktlte aWri» »a<3 ritt -Det vet .jag inte. Det via 2E£2wl ^*tk^S» 
iocketpiddpoiitishndis- lott^ähafönl^ttlnw- tlftfdWdKbOtndePT»- iMkM»w7 jagintesptSatltiaiOAiag -^~u",_.
'kussioneo genom art Iflta tkinm.riktdnrffldnK*
tiiunfldertv^fira motioner. andra kommun*»?

Motioner kan inte delegeras- &S ar del inte. En mo- -Man kan ocksi vända
tion J Strifanstorp följer pä det Kommuniuflioäkti-
komsmtuöagen. Den väcks ge ska inte faaa beslutsotn
ifalKnäkrige.Sedangtrdec intcäiavpnGcipiellkajak- STAFTANSTDRP tion harvSrlrt i (uBm&krize vetareieiTdflgcnstidtuog. slut" inom ett ii frän det. itt
tffl kommunstyrolsen odi tSj.IAriskewvifibtslul .BtSkrtommoUoner Däremot har folknikbge en Även Jan TlirraU som är ex- motionen väclrtes.
dä gör de en bedömning, pä fel aivS och ä ett a-och kimIntiedetegBtasäHwi p-neniUd^di^ietittÅläd pert plhomiBtuialtätt vid - Det finns ingentingsom
Ar ärendet av en principal ettb-lag. Om fuBuaktige nSminS.DrtttwnarbAtfe Ula swi anmäen 'beredas Göteboiga umvCTsitet rea.- pekar pä uiidantag knng
beskaffenbttska den beslu- beslutar om en roadril men finansdepartementet aveuninmd,éDprenfuU- gcw: detta- Jag har svart att fdr-
to av fullmäktige, anmjs tekniska nämnden hade ochuqXstfptkom- inäita.gcbertdBtiig, innan -Hänför man etc ärende sti varifrän den här idéo
kan beslutet fattas i aiunn- planerat en annan ". munaWtt. ett iinnde avgöts av kom- till en nämnd sä uodernu- kommer.
(Serna. Och det w ganska R Betrtnw rt Inwen BMuAitenäkäge, sägei Sa- HCTar man ällniänlietcns Han tonviwr ocksä äU
tnotianei-^bedfa^vara l det komnxiftala Ttw. Finwsdeputemeatetkoai- tariDaSuDdbciE.kansUrfd iasyB i beslutrfattandet. atttoaBmieroaärétiav.
avprmcipieIlkaTaktAr,sa- hrtjffnofnatt&ttabufut tnenterar inte ensldl da fall, pAfiatn^dqiatteineubct. DfAte »U-rerligL spegiine av riksdagea och
ser Christian SGnesson W). iriutiurum? men ECU crellt kan sägas att att ea motion som iionuner

Erintexpcterkan man -For fuDffi aktleeledUBÖ beslut i »renden som en Ie- Staftftttotp menw där PAfuNmiBctftKniSten lan till nksnivimte sknile liua-
brtt lidcgera btdlrt om leroa ar det aldrig ett pra- damotviKikt genom <nmfr ecnat politUcema att det aibnänliet<n komna och na avgöras nigon annan-
moUooer, hur rimmar det blan. MoäonärEnmbjuds tion inte lian delegeras ea- rädter mÉd att kommim- lyssn», medan n;unndema stansa.niriksSasen. HTIF
med en system? Ull flämndero*. Däremot Itgt kommunallagen. ftillmSkyge fattar beslut iStaffatutotpärslutna.Jan miIigStaffanstoircinodel-

-llipcrligt.Närfiillmäk- si bar dlmäuhctea inte -Pullmäkäge kan inte omatttx.slutskafattasnä- 'njrraH häjirisar till kom- leuärvctbaninlc.
fage fattas-beslut ma .nikcn ällg&ng dit Dentoiäken dctcgwa te en näjnnd att gonanaaostsns muaailagea éir det stär att -Jag hoppas att det är
nämnd som ska fatta be- kdnjagfiirsti.Mendekan fatta beslut l ett ärende som Men det är förödande för CD mcrtjon 'bör beredas si, oeriidrt ovanligt.
slutet sB.wrfuQmSktiisa ett knmmntiUfuUaMikfige.DE- cnlÉilaimrtApnoinÉnmo- demotaatin, menade stats- att (uIImäktigekaB fatt» be- lESSIUZIECUtED
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-10
J

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§21 Redovisning av delegationsbeslut 2014-02-10
2014-KS-17

Kommunstyrelsens beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.
*

Arendebeskrivning

Ordförandens delegationsbeslut:
Bidrag till Staffanstorps Handelsförening för kostnaderna för den sk
'skyltlördagen" den 30 nov 2013. Dnr 2013.237

Beslut att ingå avtal med Migrationsverket om kommunens mottagande
av asylsökande barn s k ensamkommande barn från l januari 2014. Dnr
2013.247

Förvärv av Staffanstorp Brågarp 6:19 samt att förvärvet finansieras genom
upptagande av lån. Dnr 2013.259

* *

Övriga delegationsbeslut:
Lotteritillstånd för Staffanstorps Hembygdsförening. Dnr 2013.238

Lotteritillstånd för Staffanstorps GIF. Dnr 2013.238

Beslut med anledning av begäran om utlämnande av handlingar. Dnr
2014.47

Återköp av aktier i Kommunassurans Syd Försäkrmgs AB. Dnr 2013.318

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^cs
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§22 Redovisning av meddelande 2014-02-10
2014-KS-18

Kommunstyrelsens beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

Arendebeskrivning
Protokoll från sammanträde 2013-1M4/ 2013-12-11 och 2014-01-21 med

SamordningsförbundetBurlöv-Staffanstorp.

Överenskommelse om upphörande av del av arrende inom området Stora
Uppåkra 12:2, Lars Olofsson. Dnr 2013.243

Godkännande att exploateringsavtal gällande Nordanå/ Duvemåla med
Skånska Mark och Exploatering överlåtes till Staffanstorps Centrum AB.
Dnr 2007.64

Länsstyrelsens granskningsyttrande över Framtidsplan för Burlövs
kommun - översiktsplan. Dnr 2012.312

Remiss från Svedala kommun/ förslag till detaljplan för del av Svedala
Värby 61:406 m fl. Dnr 2013.244

^

Remiss från Malmö stad/ förslag till godstrafikprogram för Malmö. Dnr
2013.192

Protokoll från styrelsemöte 2013-04-06/ 2013-11-29 med Staffanstorpshus
AB/ årsstämma 2013-04-17 med Staffanstorpshus AB.

Protokoll från styrelsesammanträde 2013-03-06/ 2013-04-09/ 2013-04-17/
2013-06-19-06-20, årsstämma 2013-04-17/ extra bolagsstämma 2013-06-18
med Staffanstorps Centrum AB.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande
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Protokoll från styrelsesammanträde 2013-04-10, 2013-04-22/ samt
årsstämma 2013-04-22/ extra bolagsstämma 2013-06-18 med Staffanstorps
Kommunfastigheter AB.

Protokoll från styrelsesammanträde 2013-04-04/ 2013-08-20 med
Staffanstorps Fibernät AB.

Protokoll från årsstämma 2013-04-17 och extra bolagsstämma 2013-06-18
med Staffanstorps Energi försäljnings AB.

Protokoll från styrelsesammanträde 2013-01-23 med Staffanstorps
Reningsverk AB.

Protokoll från styrelsesammanträde 2013-02-26/ 2013-04-04/ samt
årsstämma 2013-04-17 och extra bolagsstämma 2013-06-18 med
Staffanstorps Energi AB.

Erbjudande till kommuner att delta i nationell enkätundersökning 2014
"Hur ser medborgarna i din kommun på frågor om trygghet och
säkerhet".

Avtal om upplåtelse av och ersättning för vågrätt för breddning vid
cirkulationsplats Önsvala/ Stanstorp 5:1. Dnr 2013.254

Undertecknat köpebrev om försäljning av Hjärup 4:290 till Hemsö
p

Skolfastigheter AB för uppförande av förskola i Äretruntbyn. Dnr
2012.277

Köpekontrakt om försäljning av industrimark/ del av Brågarp 6:1 till Dekå
bil och maskinservice HB enligt optionsavtal. Dnr 2010.66

Underrättelse om upphörande av hyresavtal mellan GE Healthcare Bio-
Sdences AB och kommunen om att kvarstanna i lokalerna till 31
december 2016. Dnr 2009.125

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Avtal med PWC om ekonomisupport för granskning av bl a
momsredovisning. Dnr 2013.256

. *.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
om att stärka barnets rättigheter i Sverige.

Undertecknad Överenskommelse om tillträde till vägområdet/ nytt
standard avtal för VA-huvudmän. Dnr 2013.252

Redovisning av konsumentväglednmgsverksamhet i kommunerna
Burlöv/ Svedala och Kävlinge år 2013. Dnr 2014.2

Beslut från länsstyrelsen om tillstånd till kamera över v åkning vid Statoil
Detaljist AB på Meteorvägen i Staffanstorp. Dnr 2013.226

Tillstånd till kamera övervakning i bussar som trafikerar linje 155,157,
160,161, 162, 163,172, 173,174 och 175 i Burlövs/ Eslövs/ Lunds/ Malmö/
Staffanstorps och Sjöbo kommuner. Dnr 2012.299

Redovisning av delägarnas borgensåtagande i Sydvatten per 2013-12-31.

Undertecknat köpekontrakt om förvärv av fastigheten Brågarp 6:19 med
säljaren Berggren/Nilsson samt depositionsavtal. Dnr 2013.259

Länsstyrelsens beslut till Riksbyggen om fördjupad arkeologisk
förundersökning inom fastigheten Hjärup 4:274. Dnr 2011.379

Ny statistik från Ung Företagsamhet i Skåne om att elever i Skåne slår
nytt rekord i företagande. Dnr 2014.25

Avtal om utökning av fastigheten Borggård 1:396 och Borggård 1:4 i
samband med exploatering och ombyggand av Borggårdsskolan. Dnr
2014.96

Ordförandens signatur Jusferandes signatur Utdragsbestyrkande
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Nyttjanderättsavtal för del av Brågarp 6:1, Hasslanda Industriområde i
Lund AB.

Dnr 2013.210

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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