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Kommunstyrelsen 2(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sarnrnanträdesda tum: 
Samman trädestid : 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kornmunstyrelsen 
2014-05-12 
Klockan 18.00 -18.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§ 60- § 77 

2014-05-20 
2014-06-12 
Rådhuset 

Ingrid Hansson/Bianca Mogren 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Ut d ra g s bestyrka n de 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 3(29) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

Innehållsförteckning 

§60 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01-01 -- 2014-03-31 .. .. .4 
§61 Ekonomisk uppföljning för staHanstorps kommun 2014-01-01 -- 2014-03-

31 .................................... ................... .. ... ... ................. ......................... .................... 5 
§62 Ekonomisk uppföljning för produktionen 2014-01-01 -- 2014-03-31 ............. 6 
§63 Jämställdhet och mångfaldsplan för 2014- 2016 .................. .................. .......... 7 
§64 Föravtal Stanstorp 1:177, område l Anneroskolan ........... ........ ............ ........... 8 
§65 Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige ....................................... 9 
§66 · Exploateringsavtal för Myllan Karaktärsomräde, Vallby 10:9 ................ ..... 11 
§67 Besvarande av medborgarförslag om ändring av fakhtrering i samband 

med uppsägning av barnomsorgsplats ......... .................................................. 13 
§68 Besvarande av medborgarförslag om grusplanen vid Lottas väg i Hjärup 

................. ............................................................................................. ... ........ ...... 15 
§69 Besvarande av medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk 

mat i alla verksamheter i staHanstorps kommun .. .. ........ .................. ...... ...... 16 
§70 Besvarande av medborgarförslag om att få alternativ till margarin vid 

skolmåltid .......................................... ... .... ................................ ........ ............... .... 18 
§71 Besvarande av motion om att servera smör som ett alternativ vid 

skolluncherna för elever i försko leklass till årskurs nio ....................... ........ 19 
§72 Besvarande av motion om mat i staHanstorps skolor. .................................. 21 
§73 Besvarande av motion om byggande av tillagningskök vid 

Mellanvångsskolan och Anneroskolan ...................... .............. ..... ............... ... 23 
§74 Besvarande av motion om utbyggnad av el-stolpar för laddning av 

elfordon i tätorterna ............................................... ... ......................................... 24 
§75 Redovisning av delegationsbeslut 2014-05-12 .............. .... .... .......................... 25 
§76 Redovisning av meddelanden 2014-05-12 ....................................................... 26 
§77 Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen ................... 28 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 4(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§60 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01-01 --

2014-03-31 
2014-KS-178 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkä1ma i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 
2014-01-01-2014-03-31 avseende kommunstyrelsens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppfölning för kommunstyrelsen för perioden 
2014-01-01-2014-03-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kornmunstyrelsen ska 
besluta att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för 
tidsperioden 2014-01-01 -2014-03-31 avseende kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 73, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23 

Månadsuppföljning kornmunstyrelsen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C) .11 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(29) 

DATUM: 2014-05-12 

§61 . Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kommun 2014-01-

01 -- 2014-03-31 

Ordförandens signatur 

(s 

2014-KS-176 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkä1ma i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 
2014-01-01-2014-03-31 för statfanstorps kommun samt att för käm1edom 
anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01-2014-03-
31 för statfanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för 
tidsperioden 2014-01-01-2014-03-31 för statfanstorps kommun samt att för 
kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 74, 2014 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-15 
Månadsuppföljning Staffanstorps kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 6(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§62 Ekonomisk uppföljning för produktionen 2014-01-01 --

2014-03-31 
2014-KS-177 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkäm1a i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 
2014-01-01 - 2014-03-31 för produktionen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för produktionen för perioden 
2014-01 -01 - 2014-03-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för 
tidsperioden 2014-01-01 - 2014-03-31 för produktionen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 75, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23 

Månadsuppföljning för p roduktionen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 7(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§63 Jämställdhet och mångfaldsplan för 2014-2016 
2014-KS-86 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta föreslagen Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2014-2016 samt 
att protokoll från de årliga uppföljningarna översänds till 
kommunstyrelsen för kä1medom. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser antagande av Jämställdhets- och mångfaldsplan för åren 
2014-2016 för Staffanstorps kommun. 

Diskrimineringslagen kräver att en jämställdhetsplan ska upprättas 
skriftligen var tredje år för arbetsplatser med 25 eller fler anställda. Lagen 
kräver även en redovisning av åtgärder kopplade till eh1isk tillhörighet, 
religion eller a1man trosuppfattning. Jämställdhets- och mångfaldsplanen 
behandlar enbart det perspektiv som rör arbetsgivaren Staffanstorps 
kommun i förhållande till sina anställda och är utarbetad från de krav 
som ställs i diskrimineringslagen. Planen har tagits fram i en 
partsammansatt jämställdhetsgrupp som utifrån en enkät samt statistik 
formulerat de mål och åtgärder som planen innehåller. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande från Laila 
Olsen (S) att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta föreslagen Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2014-

2016 samt att protokoll från de årliga uppföljningarna översänds till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 76, 2014 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16 

Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2014-2016 

-----· 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{} 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 8(29) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§64 Föravtal stanstorp 1:177, område 1 Anneroskolan 
2014-KS-113 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkärma utarbetat förslag till föravtal stanstorp 1:177, område 1 
Anneroskolan med StaHanstorps Kommunfastigheter AB för exploatering 
av del av Anneroskolan. 

Ärendebeskrivning 

staHanstorps Kommunfastigheter har ansökt om planläggning av del av 
fastigheten Stanstorp 1:177. Fastigheten används idag för skoländamåL 
staHanstorps Kommunfastigheter har framfört önskemål om ny 
detaljplan för del av Anneroskolan för att möjliggöra nybyggnation och 
exploatering. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M), yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta godkänna utarbetat förslag till föravtal stanstorp 1:177, område 1 
Anneroskolan med staHanstorps Kommunfastigheter AB för exploatering 
av del av Anneroskolan. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 77, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22 
F öravtal-Anneroskol an. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C) tf 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 9(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§65 Andring av arbetsordning för kommunfullmäktige 
2014-KS-190 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att i arbetsordningen för kommunfullmäktige, då som ett nytt tredje 
stycke under rubriken "Ordförande och vice ordförande", göra tillägg av 
följande: 

"Komnwnfullmäktiges presidium ska svara får pinnering av 
kommunfullmäktiges arbete, hålla regelbundna kontakter och möten med säviii 
komJnllnShJrelsen och dess arbetslitskott sommed kommunrevisionen, samt 
svarar, då utöver i de fall det anges särskilt i kommunens egna regler, för 
uttolkning av innehållet i komnwnfullmiiktiges beslut, då med rätt att, om inte 
annat följer av få7fnttning eller iir uppdraget till annan, fatta de beslut som kan 
påkallas därav." 

Ärendebeskrivning 

Genom lag (2013:1053) om ändring i kommunallagen (1991:900) har i 5 
kap 64 §kommunallagen, frän den l februari 2014, införts en ny 
bestämmelse av innehäll att arbetsordningen för kommunfullmäktige ska 
innehålla föreskrifter om fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

Kommunfullmäktiges presidium har gjort den bedömningen att det nu 
bör införas mer allmänna regler enligt förslaget i skrivelse daterad 2014-
01-17, och att det fullmäktigepresidium som efter den 15 oktober 2014 
väljs av nyvalda kommunfullmäktige bör få ta närmare ställning till vilka 
specifika arbetsuppgifter det bör ha. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att i arbetsordningen för 
kommunfullmäktige, då som ett nytt h·edje stycke under rubriken 
"Ordförande och vice ordförande", göra tillägg av följande: 

"Kommunfullmäktiges presidium ska svara för planering av 
kommunfullmäktiges arbete, hålla regelbundna kontakter och möten med säviii 
kommunshj1'elsen och dess arbetsutskott som med kommumevisionen, samt 
svarar, då utöver i de fall det anges särskilt i komnnmens egna regler, 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C5 l~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 1 0(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

Forts.§ 56 

för uttolkning av innehållet i kommunfullmäktiges beslut, dii med rätt att, om 
in te annat foljer av fcilfnttning eller är uppdraget till annnn,fnttn de bes/u t som 
kan påkallas därav." 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse daterad 2014-01-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

71 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 11 (29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§66 Exploateringsavtal för Myllan Karaktärsområde, Vall by 10:9 
2014-KS-150 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkäm1a utarbetat förslag till exploateringsavtal beträffande området 
Myllan, Karaktärsområde, omfattande fastigheten Vallby 10:9. 

Ärendebeskrivning 

Vallby Fastigheter AB har ansökt om planläggning för del av fastigheten 
Vallby 10:9. Fastigheten används idag för jordbruksändamål (för 
närvarande inte brukad). Vallby Fastigheter AB har framfört önskemål 
om ny detaljplan för del av fastigheten Vallby 10:9 för att möjliggöra 
nybyggnation av 14 styckenenbostadshus med tillhörande odlingslotter. 

Yrkanden 

Bertil Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkäm1a 
utarbetat förslag till exploateringsavtal beträffande området Myllan, 
Karaktärsomräde, omfattande fastigheten Vallby 10:9. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkäm1a 
utarbetat förslag till exploateringsavtal beträffande området Myllan, 
Karaktärsomräde, omfattande fastigheten Vallby 10:9 utom vad gäller de 
delar som avser dels odlingslotter på strandskyddat område, dels 
gemensamhetsanläggningar och bildande av samfälligheter. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och fim1er att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Bertil Perssons (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordförande fim1er att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat i enlighet med Bertil Perssons (M) yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 41 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

C5 

Kommunstyrelsen 12(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

o d . . l d ••t r mane e arno er T .. t .. d . Jans tgoran e er sa are J a N. A t " eJ vs ar 
Christian Sonessen (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidavie (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) Rolf Lind (MP) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) Ingrid Oxenby (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhrnan (FP) x 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 
skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 78, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23 
Exploateringsavtal- Myllan Karaktärsområde omfattande fastigheten 
Vallby 10:9 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Exploateringsavtal för 
Myllan Karaktärsområde, Vallby 10:9 

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot den delen av beslutet i kommunstyrelsen 
2014-05-12 gällande exploateringsavtal för Vallby 10:9, Myllan. 

Vi reserverar oss mot att anlåggandet av odlingslotter i området Myllan, i Vallby. 

Odlingslotterna är planerade att ligga på strandskyddat område vid Vallby mosse. 
Det aktuella området gränsar till Staffanstorps kommuns enda naturreservat. 
Beslutet om naturreserverat togs redan 1983, av Länsstyrelsen. Målet med 
reservatet är att bevara ett vatten- och våtmarksområde i ett uppodlat 
jordbrukslandskap. Vallby mosse är en häcknings- och rastlokal för ett rikt 
fågelliv. Våtmarkens värde skall bevaras och förbättras genom att igenväxning 
förhindras. Staffanstorp är en kommun som inte har så mycket av varken 
naturreservat eller strandskyddade områden och därför anser vi att dessa 
områden inte skall användas för privat bruk 

En stor källa till övergödningen av våra vatten är den näring som läcker ut från 
odlingsmark. Tillförseln från dess ytor är betydligt svårare att åtgärda än utsläpp 
från tätorter, industrier och andra punktkällor. 

För att få bättre skördar berikas odlingslotter med vanligt gödsel eller j och 
konstgödsel. Den tillförda näringen kan inte alltid tas upp av växtligheten utan 
urlakas ur jorden och hamnar i mossen eller förs med dränering och diken till 
vattendrag, floder och hamnar slutligen i de kustnära områdena. 

Strandskyddet är just till för att skydda denna mark. 

Vi reserverar oss också mot samtliga gemensamhetsanläggningar inom området 
Qordbruk, vatten, avlopp, dagvatten, gångpassage, damm- och miljöstation, 
platsmark och bullerskydd). 

Staffanstorp den 12 maj 2014 
För Socialdemokraterna 

titt{/ ~7r 
jöström (S) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 13(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§67 Besvarande av medborgarförslag om ändring av 

fakturering i samband med uppsägning av 

barnomsorgsplats 
2013-KS-197 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag, bifalla 
medborgarförslaget genom att fr. o m den l juli 2014 upphäva i 
Förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun, under rubriken 
"Uppsägning", intagna regler, och då ersätta dessa med bestämmelser av 
följande lydelse: 

Uppsägning av färskoleplats ska göras av vårdnadshavaren till 
Staffanstorps kornmuns webbtjänst eller skriftligen till färskolechefen för 
den enhet som barnet är inskrivet vid. Vid uppsägning som görs senast 
den 15:e dagen i en månad upphör avtalet om färskoleplats att gälla den 
16:e dagen i den månad som infaller två månader senare. Vid uppsägning 
som görs efter den 15:e dagen i en månad upphör avtalet om färskoleplats 
att gälla den sista dagen i den månad som infaller två månader senare. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har efter att medborgarförslaget om 
ändrad fakturering i samband med uppsägning av barnomsorgsplats 
överlämnats till nämnden, föreslåagit kommunfullmäktige att besluta om 
en sådan ändring. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande från Pierre Sjöström (S), att 
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att i 
enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag, bifalla 
medborgarförslaget genom att fr. o m den l juli 2014 upphäva i 
Förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun, under rubriken 
"Uppsägning", intagna regler, och då ersätta dessa med bestämmelser av 
följande lydelse: 

Uppsägning av färskoleplats ska göras av vårdnadshavaren till 
Staffanstorps kommuns webbtjänst eller skriftligen till färskolechefen för 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

!A 
Utdragsbestyrkande 

• ! \ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 14(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

Forts.§ 67 

den enhet som barnet är inskrivet vid. Vid uppsägning som görs senast 
den 15:e dagen i en månad upphör avtalet om förskaleplats att gälla den 
16:e dagen i den månad som infaller två månader senare. Vid uppsägning 
som görs efter den 15:e dagen i en månad upphör avtalet om förskaleplats 
att gälla den sista dagen i den månad som infaller två månader senare. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 80, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-21 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 6, 2014 
Barn- och utbildningsnämndens ordförandes skrivelse daterad 2014-02-10 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 98, 2013 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 15(29) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§68 Besvarande av medborgarförslag om grusplanen vid Lottas 

väg i Hjärup 
2014-KS-30 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med det i tj änsteskrivelse, daterad 2014-04-22, redovisade anse 
medborgarförslaget besvara t. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av medborgarförslag om grusplanen vid Lottas 
väg i Hjärup. Förslagsställaren föreslå att grusplanen rustas upp till en 
s.k. multiplan då nuvarande grusplan inte är i speciellt bra skick. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanh·äde den 3 februari 2014 
§ 27, att överlämna medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. Kommun direktören har i tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22, 
yttrat sig över medborgarförslaget 

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i tjänsteskrivelsen 
nämnt åtgärdande av grusplanen kommer att slutföras först under 
somrnaren är 2014. 

Yrkanden 

Ordföran den Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-22, redovisade anse 
medborgarförslaget besvara t. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetstutskotts beslut § 81, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22 
Medborgarförslag 

--------

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 16(29) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§69 Besvarande av medborgarförslag om att införa varannan 

dag vegetarisk mat i alla verksamheter i statfanstorps 

kommun 
2013-KS-335 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-23, redovisade avslå 
medborgarförslaget 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av medborgarförslag om att varmmandag 
vegetarisk mat ska införas i alla statfanstorps kommuns verksamheter. 
Förslagsställaren menar att ett sådant införande skulle bidrar till att 
minska växthuseffekten och se till att alla märmiskor kan äta sig mätta. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014 
§ 21 att överlänma medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 
2014-04-23, yttrat sig över medborgarförslaget 

Medborgarförslagsställaren yttrar sig över ärendet. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kornmunstyrelsen ska 
besluta att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-23, redovisade avslå 
medborgarförslaget 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kornmunstyrelsen ska besluta att med det i 
tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-23, anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kornmunstyrelsen godkänner följande ornröstningsproposition. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C? 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 17(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

Forts.§ 69 

Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordförande fumer att kommunstyrelsen har med 9 ja-röster och 4 nej
röster beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

o d. . l d r mane e amoter d . Janstgoran e ersattare J a N. A eJ 
Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nina Vidavie (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) Rolf Lind (MP) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) Ingrid Oxenby (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) x 
Totalt 9 4 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 
muntligt till förrnån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 82, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23 
Medborgarförslag 

Justerandes signatur 

iRJ 
Utdragsbestyrkande 

v star 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 18(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§70 Besvarande av medborgarförslag om att få alternativ till 

margarin vid skolmåltid 
2014-KS-72 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, redovisade avslå 
medborgarförslaget 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av medborgarförslag om att få alternativ till 
margarin vid skolmåltid för skolbarnen i Hjärup. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014, 
§57 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. Kommundirektören har i tjänsteskrivelse, daterad 
2014-04-16, yttrat sig över medborgarförslaget 

Yrkanden 

Nino Vidavie (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att med det i 
tjänsteskrivelse, da te rad 2014-04-16, redovisade avslå medborgarförslaget 

Helene Öhman (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta bifalla 
medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16 
Medborgarförslag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C f .t(J 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 19(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§71 Besvarande av motion om att servera smör som ett 

alternativ vid skolluncherna för elever i förskoleklass till 

årskurs nio 
2014-KS-89 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, redovisade avslå 
motionen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om att servera smör som ett 
alternativ vid skolluncherna för elever i fö rskaleklass till årskurs nio av 
Björn Magnusson (FP). I motionen yrkar Björn Magnusson (FP) bland 
anna t att smör omgående ska införas som ett alternativ vid skolluncherna 
för elever i förskaleklass till årskurs nio. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den10mars 2014 § 
61, att remittera motionen till kommunstyrelsens för beslut om beredning. 
Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16 y ttrat sig 
över motionen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar, med instämmande från Pierre 
Sjöström (S), att kornmunstyrelsen ska beslu ta föreslå 
kommunfullmäktige beslu ta att med det i tjänsteskrivelse, da terad 2014-
04-16, redovisade avslå motionen. 

Helene Öhman (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kornmunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens m.fl . yrkande. 

Reservationer 

Ledamöterna för Folkpartiet Liberalerna reserverar sig muntligt till 
förmån för eget yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

m 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 71 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 85, 2014 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16 
Motion 

20(29) 

DATUM: 2014-05-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

({J 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 21 (29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§72 Besvarande av motion om mat i Staffanstorps skolor 
2013-KS-240 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, 
redovisade anse motionens andra att-sats besvarad samt att i resterande 
del avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om rnaten i Staffanstorps skolor av 
Carina Dilton (S). l motionen yrkar Carina Dilton (S) att kostenheten 
framöver i största möjliga utsträckning inhandlar kött och kyckling av 
producenter i närområdet som står för hela kedjan själva (uppfödning, 
slakt och styckning) samt att kostenheten får i uppdrag att satsa mer på 
vegetabilier, gärna närproducerade, istället för halvfabrikat. 

Kommunfullmäktige besluta de vid sitt sammanträde den 21 oktober § 
139, 2013 att remittera motionen till kornmunstyrelsen för beslut om 
beredning. Kommundirektören har i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, 
yttrat sig över motionen. 

Yrkanden 

Bertil Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kornmunfullmäktige besluta att med hänvisning till det i tjänsteskrivelse, 
daterad 2014-04-16, redovisade anse motionens andra att-sats besvarad 
samt att i resterande del avslå motionen. 

Carina Dilton (S) yrkar att kornmunstyrelsen ska besluta föreslå 
kornmunfullmäktige besluta bifalla motionen. 

Särskilda uttalanden 

Helene Öhrnan (FP) meddelar att hon inte deltar i beslutet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och filmer att 
kornmunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bertil Perssons (M) 
yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C5 ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 22(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

Forts.§ 72 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Bertil Perssons (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Carina Diltons (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordförande fitmer att kommunstyrelsen har med 7 ja-röster, 5 nej-röster 
och l avstår beslutat i enlighet med Bertil Perssons (M) yrkande. 

o d" . l d r rnane e amoter T .. d Janstgoran e ersattare J a N . A eJ 
Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nina Vidavie (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) Rolf Lind (MP) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) Ingrid Oxenby (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) 
Totalt 7 5 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 
skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga l . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 84, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

v star 

x 
1 



Reservation Motion om mat i 
Staffanstorps skolor 

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut. 

Staffanstorps kommun tycks ha fler lagar att följa än andra kommuner. Vi vill 
erbjuda barnen och elever på våra förskolor och skolor bra kött och kyckling 
producerat i vårt närområde. Likaså vill vi satsa på närproducerade vegetabilier 
istället för halvfabrikat. 

Vi yrkade därför bifall till motionen som innebär 

att kostenheten framöver i största möjliga utsträckning inhandlar kött och 
kyckling av producenter i närområdet som står för hela kedjan själva 
(uppfödning, slakt och styckning), 

att kostenheten får i uppdrag att satsa mer på vegetabilier (gärna 
närproducerade) istället för halvfabrikat. 

Slaffanstorp den 12 maj 2014 
För Socialdemokraterna 

/O /:; (~t (/;11~ 
Pierre jöström (S) 

l 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 23(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§73 Besvarande av motion om byggande av tillagningskök vid 

Mellanvångsskolan och Anneroskolan 
2014-KS-50 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, redovisade avslå 
motionen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om att tillagningskök vid 
Mellanvångsskolan och Armeroskolan ska byggas av Cecilia Cavallin 
(MP). I motionen yrkar Cecilia Cavallin (MP) att kommunen ska bygga 
ordentliga kök i samband med att Mellanvångsskolan och Anneroskolan 
byggs om varvid hälsosam, närodlad och giftfri mat ska lagas till elever, 
personal och närboende äldre. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den10mars 2014 § 
45, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 
Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16, yttrat sig 
över motionen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med det i tjänsteskrivelse, 
daterad 2014-04-16, redovisade avslå motionen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 86, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 24(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§7 4 Besvarande av motion om utbyggnad av el-stolpar för 

laddningavelfordon i tätorterna 
2013-KS-95 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med handlingen "Utredning av förutsättningarna för laddstolpar fö r 
elfordon i Staffanstorps kommun" anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om utbyggnad av el-stolpar för 
laddning av bilar av Magnus Lunderquist (KO). I motionen yrkar Magnus 
Lunderquist (KO) att kommunstyreslen får i uppdrag att un·eda 
utbyggnaden av el-stolpar/laddplatser för laddnign av bilar i tätorterna i 
kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 30 september 
2013 § 96, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för prövning och 
beslut. Kommundirektören har utrett motionen enligt i ärendet 
föreliggande utredning av förutsätn1ingarna för laddstolpar för elfordon i 
Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommtmstyrelsen ska 
besluta att med handlingen "Utredning av förutsättningarna för 
laddstolpar för elfordon i Staffanstorps kommun" anse motionen 
besvarad. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 87, 2014 

Utredning av förutsättningarna för laddstolpar för elfordon i 
Staffanstorps kornmun daterad 2014-04-09 

Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{'5 1) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 25(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§75 Redovisning av delegationsbeslut 
2014-KS-195 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens delegationsbeslut 

a) Fullmakt- Segeåns Vattendragsförbund och vattenräd årsstämma 
2014-05-09 

b) Fullmakt- Förbundsstämma i Skånes Luftvårdsförbund 2014-04-24 

c) Fullmakt- SYSAVS årsstämma 2014-05-09 

Ekonomichefens delegationsbeslut 

d) Bemyndigande till kommunstyrelsen att besluta om omsättning av 
de län som förfaller till betalning under 2014. Dnr 2014-KS-179 

e) Delegationsbeslut enligt punkt 14 a avseende allokering i den 
långfristiga portföljen. Dnr 2014-KS-191 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 26(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§76 Redovisning av meddelanden 
2014-KS-197 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Regionfullmäktiges beslut om antaget Trafikförsörjningsprogram 
för Skåne 2015. Dnr 2013-KS-161 

b) Länsstyrelsens beslut om arkeologisk förundersökning inom 
fas tigheten Brågarp 35:1 m fl- Brågarps kyrkogård, fornlämning nr 
6 i Brågarps socken, Staffanstorps kommun. Dnr 2014-KS-1 81 

c) Insynsplats i kommunstyrelsen åt Maths Johansson (SPI). Dnr 2014-
KS-193 

d) Avtalshantering och avtalskatalog för Platina. Dnr 2014-KS-188 

e) Upphandling av service och tjänster inom pensionsområdet 2014-
2017/18. 
Dnr 2014-KS-194 

f) Tecknat arrendeavtal gällande fastigheten del av Hjärup 4:2 och St 
Uppåkra 12:2. Dnr 2014-KS-1 75 

g) Jordbruksarrendeavtal för del av Hjärup 4:2. 
Dnr 2014-KS-168 

h) Avtal om försäljning av fastigheten Stanstorp 5:308. Dnr 2014-KS-
196 

i) Planprogram spårområdet i Sjöbo tätor t. Dnr 2014-KS-133 

j) Rolf Linds(--) anmälan om att lämna miljöpartiets grupp och agera 
för Hjärupspartiet i kommunfullmäktige, samt övriga uppdrag utan 
partibeteckning. Dnr 2014.209 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

C5 

Kommunstyrelsen 27(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

k) Köpekontrakt om vidareförsäljning av del av Brågarp 6:1 frän 
Maximilians Transporter till MTMA Invest AB. Dnr 2013.160 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 28(29) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

§77 Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt 

kom m u nallagen 
2014-KS-37 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse daterad 
2014-05-06 till Förvaltningsrätten i Malmö. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 30 april berett 
Staffanstorps kommun tillfälle att yttra sig över skrivelse enligt aktbilaga 
24 i mål om överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 21 oktober 
2013, § 124 i Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avge 
yttrande enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse daterad 2014-05-

06 till Förvaltningsrätten i Malmö. 

Pierre Sjösh·öm (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avge 
yttrande enligt kommunstyrelsens andre vice ordförandes skrivelse 
daterad 2014-05-12, se bilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och filmer att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Liliana Lindströms (M) 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omrösh1ingsproposition. 
Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordförande firu1er att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat i enlighet med Liliana Lindströms (M) yrkande. 

Ordförandens signatur Jultiandes signatur Utdragsbestyrkande 

t5 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 29(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-12 

Forts.§ 77 

o d. . l d r mane e amoter d .. t Janstgoran e ersat are J a N. A eJ 
Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) Rolf Lind (MP) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) Ingrid Oxenby (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) x 
Totalt 8 5 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraten1a reserverar sig 
skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse daterad 2014-05-06 

Förvaltningsrättens skrivelse 2014-04-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

v star 



C5 

Yttrande till förvaltningsrätten angående 
laglighetsprövning av fullmäktige 
beslut§ 124, 2013, Ert mål11341-13 

Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 30 april 2014 berett Staffanstorps 
kommun tillfälle att slutföra sin talan i rubricerat och vill därfår redovisa följande: . 

A. Angående nu åberopat om beredning av ärenden 

A v ärendet framgår att någon beredning inte har skett. Kommunfullmäktige valde därför 
att återremittera motionen för att kunna ta ställning i sakfrågan. 
Även om 5 kap 26-28 §§ i kommunallagen intagna bestämmelser om beredningstvång av 
ärenden i kommunfullmäktige inte reser några krav på kvaliteten i beredningen, så förut
sätter kommunallagen att ett ärende ska beredas. Någon sådan beredning har ej skett av 
motionen. 

B. Skillnaden mellan ett medborgarförslag och en motion 
I kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och medborgarfårslag. 
Dessa bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det 
väcktes på fullmäktigesammanträdet (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 medborgarfårslag gäller dock endast i ärenden som en
ligt kommunallagen inte är fårbehållna 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 får hand
läggning av motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige. 

C. Angående åberopat om att motionen avser en principiell fråga av jämställdhetska-
raktärnedan. 

Sakfrågan berör många fler kvinnor än män i vår kommun. Det är kvinnor som har de 
lägsta pensioner och avgiftsuttaget och den föreslagna åtgärden berör framförallt kvinnor i 
vår kommun. Jämställdhetsfrågor är av principiell karaktär och bör således avgöras i 
kommunfullmäktige. 

D. Angående åberopat om att beslutet avser en taxa m m 
Socialnämnden har den 11 december 2013, § 118, beslutat dels att avslå i den i målet ak
tuella motionen framfört förslag om kartläggning av vissa förhållanden, dels föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i den del som avser antagande av en till
lämpningstaxa för kostavgift i särskilt boende. Beslutet togs utan beredning. Vare sig hur 
många personer motionen berör eller några ekonomiska konsekvenser av fårslaget fanns 
som underlag för Socialnämndens ställningstagande. Trots att frågan är av principiell ka
raktär och att avgifter inom den kommunala verksamheten är en fråga som ska avgöras i 
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kommunfullmäktige beslöt Socialnämnden att avslå motionens tredje att-sats. De två 
fårsta att-satserna i motionen bereddes aldrig av Socialnämnden. 

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

Det ankommer således på Kommunfullmäktige att bestämma om en taxa ska revide
ras/ändras. Staffanstorps kommuns beslut § 124 innebär att beslutet har delegerats till 
nämnden om behovet av att göra en revidering/ändring av taxan. Avgörandet har såle
des delegerats i en principiell fråga vilket strider mot Kommunallagens 3 kap 9 §. Be
redningen av motionen har ej heller skett. 

E. Angående delegering av beslutanderätt i vissa ärenden 
Konununfullmäktige har givetvis rätt att delegera sin beslutanderätt i vissa ärenden till 
nänmder men det innebär inte att en enskild ledamot i kommunfullmäktige inte kan väcka 
en motion i ett spörsmål som är delegerat till en nämnd. Kommunfullmäktige är kommu
nens enda genom allmänna val folkvalda organ och det skulle te sig märkligt om de folk
valda inte skulle kunna väcka motioner som berör en enskild nänmd i en kommun (det 
skulle kunna jämställas med att riksdagsledamöter inte fick motionera om frågor som be
handlas i ett riksdagsutskott). När det gäller just avgifter finns rättsfall som prövat frågan. 
Domen har varit entydig och det finns enligt lag inte utrymme får att delegera beslutande
rätten till en enskild nämnd. 

Genom att kommunfullmäktige 2014-03-10 återremitterade motionen för beredning till 
socialnämnden har Staffanstorps kommun insett att lörsta beslutet (som överklagades) 
var felaktigt. 

Med hänvisning till ovanstående bifaller Staffanstorps kommun överklagandet 

Staffanstorp 2014-05-12 
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Såhär hanteras oftast en motion i kommuner 
Motionen Kommunfullm::iktlge N::imnd Kommunstyrelsen 

11.. Förslag. 
... 2 lnfonnolion. l vi~• kommuner ... 3 Beredning. 4 Förslag till beslut. 

En motion .... presenlems motionen i fullm:iklige, ..... Lämplig .. !<om munstyretsen 
inlwmmer. En motion är i andra går den direkt till namnden. nämnd bereder :irendet, dislcutl.'r.lr salclr~gan 
ett förslag av en ledamot .. dishuteror sokfr.lgan oclt och fdresl;\r ett svor på 
l lcommunful~n.,ktige. , fcireslår ettsvar på mo- motionen. 
Den används mest av op- tionen. J positionen som vill föra 5 BcsluteL Lcd.'1111oten som skrivii motionen 
upp sina frågor l debottcn. presenterarsin Ide i fullmälctlge. Den de· 

battcms och lcommunfullmäktige bcsiulilr om 
motionen. 

Så här hanteras många motioner i Slaffanstorp 
Motionen 
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1 Förslog. En motion 
inkommer. 

Kommunfullmlllktlse 

4 Beslut om hontering.l<ommunfullmäktige 
bestular vilken nämnd som ska disleolera sak

fr5gan och beslutiii ärendet. 

N::imnd 

5 Beredning 
och beslut. 

N~mn~n bereder 
ärro~t. dislculer.lr och 

,...=-------. 
Kommunstyrelsen 

3 Försbg om hon· 
tcring. Kommun· 

styrelsen föreslår vi lken 
nämnd som slca diskut~ra 
salcfr~gan och besluta om 
motionen. 

'·beslutar om motionen. 

Motståndet växer mot 
majoritetens genväg 

l 

Staffanstorps kommun har skapat en gen
väg för motioner. Kon1n1unfulhnäktige 
skickar In ånga direkt till facknämnder för 
beslut. Odemokratiskt, tycker oppositio
nen som efterlyser offentlig debatt i full
tnäktige före besluten. 
Cl Sydsvensltnn berilttn
de l onsda.~;stidnlngen om 
Pierre Sjliströms (S) kri
litika motion om Smffans
torps potitiskn klimat. Mo
tionemns hehnnclling är en 
S.'lk som ntlmns: 

"Motioner avgörs i slutnn 
sammantr'.idcn isliillct fiir 
kommunfullmälttige (som 
iir ett offentligt samman· 
träde) flit• att delvis undvi
ka 'onödig' publicilet nv o p· 
positionens förslag!' 

-Fullmäktige är folkvnldtl. 
Politlkemn i nfunnllentn fu
valcla av partlenm, piipeknr 
l'icrrc Sjöström. 

Motionernas väg har dc· 
lmttcmts i fullmii.kth~ flera 

gfutgcr pft senare år. Flera 
pattler är missnöjda. 

Vid sena~tc sammantril
det i månda~;s gillide det 
Laila Olsens (S) motlon om 
jämkning av taxurna för 
kostavgift l särskilt boende. 

Hon mennr ntt miinnds
tWb'iflen pt\ 2495 kronor 
slår hört, särskilt mot iildre 
kvinnor med låg pension. 

Moliouen har vad t och 
vilnt l kommunstyrelsen. 
Den moderata majorite
ten m re.~ log fullmiilttige att 
skicka den till socialnämn
den. 

Pierre Sjöstro m (S) reser
verade sig. H nn tyckte ntt 
socinlnätnnden bnrn skulle 
få yttru sig, inte besluta. 

När motionen kom till
baku till fullmäktige i miiu
dngs gick den som viintnt 
vidare tlllnlimnden. 

Laila Olsen (S) krävde i ta
larstolen rorgäves alt mo· 
tionen skulle åt.ervilnda till 
fullmäktige. 

- Det iir diir som taxciind· 
rin!,':l.r ska bt!Slutas och ex
tra budgetmedel kan till· 
delas. 

Lnila Olsen iir vice ord· 
lårande i socialnäntndcn, 
och rorsökte driva frågan 
diir i vii:rus. 

-Nämnden sitter i en r'Jv
~nx. Vi nulstc ta det ino1n 
budgeten eller viintn i tvii 
år på extra medel. 

Hon får en sista chans nU 
tala fdr sin sak i fullmäkti
ge, när motionen återviin
der friln socialn!l.mnden. 

-Men dii iir Ilet bnrn en 
nn1niilnn, inget besluts~ 

ärende. J ng knn begära or
det, men beslutet ä r rcdnn 
fattaL 

Luila Olsen ser s in mo
tion som en jälllStiilldhets
frliga, som hör hemrna 
i fullmilktlgc, inte i fnek
n!lmnd. 

Socialdemokraterna gick 
fc.ir nilb'T'.l ilr sedan med på 
att sldckn vissa motioner 
till nämnder filr beslut. 

-Det var när Staffnns
torpspartiet la en massa 
motioner om häckar, tnlfik· 
skyltar och liknnnde. Vi var 
med pi\ majoritetens fö r-

PierreSjöström (S). 

s ing ntl p rövn att liltn tek
niska niimnden bcslulll om 
sådant, sll11er Laila Olsen. 

-Men sen har det vidgats 
tillatt gälla principiella frå
gor som är viklib"ll nlt dis
kutera i fulhniiktige. 

Även Bjllm Magnusson 
(FP) har motionernt o m 
motioner. 

-Bedömningen av vud 
som sknnvgöras i fullmäk
tige sltcr godtyckligt. ulnn 
objektiv annlys n v Ynd som 
iir principiellt viktib1:. tyck
erhun. 

TEXT:BJÖRN -, 

SJÖ ~ ...... .,. 
~~~===-~w~--- ~ 

a l morgon: Christian Sonesson 
bemöter kritiken. 

.. Blåst 
på den 
offentliga 
debatten .. 
• Lagstiftarens ide är 
att motJoner ska debat
teras och beslutas l full· 
mäktige. 

-Det h:lr :tratt läg-
ga lock på den politis· 
ka diskussionen. säger 
statsvetaren Anders 
Sannerstedt, statsveta
re vid Lunds universitet. 

Anders Sannersted t veling
en annan kommun som be· 
slutar om motioner så som 
i Slatfunslorp. 

-DethiiriirovanligL J en 
del perifera ärenden kan 
det vnrn brn om en fack
nämnd tnr beslutet. men 
delnormnJa iir del tns i full · 
tnäktige, säger han. 

I Slnffanstorp får poli· 
tiker från m indre pnrUcr 
som inte sitter i nämnder 
aldrig chans att rösta för 
sin ntuUou. 

- Hnr man barn cnst.'llut 
mnndnt l fullmli.kUgc sli 
blir man h tlr bliist p t\ den 
offentliga debatten, säger 
Anders Sanncrstedt. 

l kommunallagen stiir n tt 
kommunfullmllktige skn 
fatta beslut om motioner. 
Men det 't1r också att den 
"i vissa ärenden" kan över
lillll beslut till en n ämnd. 
Helenn Unde iir rårhunds
jurist på SKL och fclrkla· 
rar ntt om någon n1otionc~ 
rar om en cykelställ är det 
bättre om tclrnlskn n!l.nm· 
den sun1 hur luuul mn und
ra. cykelstlill beslutar om 
motionen. 

'Modellen som nnvllnds 
i Slaffanstorp där knm
muJu;tyrclsen fc.ircsliu- vil
ken niimnd s om skn prö· 
vn och bcshtlll klinner hon 
dock inte igen. 

-Det låter viildi!,'t om
slilndligt. 

Ochävenom llct inte lirju
ridiskt tvingande att beslu 
ta om motioner i fullmäkti
ge så lir tillviigagångs.~llttet 
inte i lil\ie med dagens dis · 
ltussion om att fördjupa 
och öppna upp mer i den 
kommunnia demo kratin, 
mennr Anders Snnner· 
st ed t. 

-De politiska partierna 
har ett demokratiskt an
svar. Viiljcr num an skicka 
bort nlln motioner pii det 
här viset fn\n fullmflktlges 
bord så begränsas inblick· 
en i del kommunnia arbe
lel 

TEXT: JESSICA 
ZIEGERER ............ 
..,.,.~ .. 

f J 
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Kommunalråd försvarar 
genvägar för motioner 
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Reservation Yttrande till 
förvaltningsrätten angående 
laglighetsprövning av fullmäktige 
beslut§ 124, 2013, Ert mål11341-13 

Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 30 april 2014 berett Staffanstorps 
kommun tillfälle att slutfåra sin talan i rubricerat och vill därfår redovisa följande:. 

A. Angående nu åberopat om beredning av ärenden 

A v ärendet framgår att någon beredning inte har skett. Kommunfullmäktige valde därfår 
att återremittera motionen får att kunna ta ställning i sakfrågan. 
Även om 5 kap 26-28 §§i kommunallagen intagna bestämmelser om beredningstvång av 
ärenden i kommunfullmäktige inte reser några krav på kvaliteten i beredningen, så fårut
sätter kommunallagen att ett ärende ska beredas. Någon sådan beredning har ej skett av 
motionen. 

B. Skillnaden mellan ett medborgarförslag och en motion 
I kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och medborgarfårslag. 
Dessa bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det 
väcktes på fullmäktigesammanträdet (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 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 får hand
läggning av motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige. 

C. Angående åberopat om att motionen avser en principiell fråga av jämställdhetska-
raktärnedan. 

Sakfrågan berör många fler kvinnor än män i vår kommun. Det är kvinnor som har de 
lägsta pensioner och avgiftsuttaget och den föreslagna åtgärden berör framfårallt kvinnor i 
vår kommun. Jämställdhetsfrågor är av principiell karaktär och bör således avgöras i 
kommunfullmäktige. 

D. Angående åberopat om att beslutet avser en taxa m m 
Socialnämnden har den 11 december 2013, § 118, beslutat dels att avslå i den i målet ak
tuella motionen framfört fårslag om kartläggning av vissa förhållanden, dels föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i den del som avser antagande av en till
lämpningstaxa för kostavgift i särskilt boende. Beslutet togs utan beredning. Vare sig hur 
många personer motionen berör eller några ekonomiska konsekvenser av fårslaget fanns 
som underlag får Socialnänmdens ställningstagande. Trots att frågan är av principiell ka-



raktär och att avgifter inom den kommunala verksamheten är en fråga som ska avgöras i 
kommunfullmäktige beslöt Socialnämnden att avslå motionens tredje att-sats. De två 
forsta att-satserna i motionen bereddes aldrig av Socialnämnden. 

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 revide
ras/ändras. Staffanstorps kommuns beslut § 124 innebär att beslutet har delegerats till 
nämnden om behovet av att göra en revidering/ändring av taxan. Avgörandet har såle
des delegerats i en principiell fråga vilket strider mot Kommunallagens 3 kap 9 §. Be
redningen av motionen har ej heller skett. 

E. Angående delegering av beslutanderätt i vissa ärenden 
Kommunfullmäktige har givetvis rätt att delegera sin beslutanderätt i vissa ärenden till 
nätnoder men det innebär inte att en enskild ledamot i kommunfullmäktige inte kan väcka 
en motion i ett spörsmål som är delegerat till en nämnd. Kommunfullmäktige är kommu
nens enda genom allmänna val folkvalda organ och det skulle te sig märkligt om de folk
valda inte skulle kunna väcka motioner som berör en enskild nämnd i en kommun (det 
skulle kunna jämstäiias med att riksdagsledamöter inte fick motionera om frågor som be
handlas i ett riksdagsutskott). När det gäller just avgifter finns rättsfan som prövat frågan. 
Domen har varit entydig och det finns enligt lag inte utrymme får att delegera beslutande
rätten till en enskild nämnd. 

Genom att kommunfullmäktige 2014-03-10 återremitterade motionen för beredning till 
socialnämnden bar Staffanstorps kommun insett att första beslutet (som överklagades) 
var felaktigt. 

Med hänvisning till ovanstående bifaller Staffanstorps kommun överklagandet 

Staffanstorp 2014-05-12 
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Såhär hanteras oftast en motion i kommuner 
Motionen Kommunfullmliktlge Nämnd Kommunstyrelsen 

1 Förslilg. 
.... 2 lnfonnation.l vissa I<Dmmuncr .... 3 Beredning. 4 Förslag till beslut. 

En motion ... presenteras motionen i fullm~ktige, ... l~pllg Kommunstyrelsen 
inkommer. En motion är l andra går den direlct till n~mndcn. n~mnd bereder ~rendet, dlslcutcrar sakfr,\gan 

Il ett förslag av en ledamot .. dislcutcrar s.1klrågan och och förest.\r ett svar p.\ 
l kommunlul~n.,ktlge. , föres13r ett svar p.1 mo· motionen. 
Den anv~nds m!!SI av op- tionen. J positionen som vill föra 5 BestuteL ledamoten som skrivit motionen 
upp sina frågor l debatten. prescntcr.lr sin ide! i fullmliktlge. Don dc-

balteras och kommunluUmäktlgc bcslul.1r om 
motionen. 

Så här hanteras många motioner i Slaffanstorp 
Motionen 

·-~~·--- · .. -~-·=-...... 
-~.J.... 'E":::""' 

~~?:;::. 
f!:'~""'"'i&'l!"T"": 

~--~ ...,........._ 
8 ..... a~ 

Kommunfullmlktlp 

--~~~~ 2 lnfonn~tlon. Motionen presenteras 
i fullmäktige. 

1 Förslag. En motion 
inkommer. 

N:lmnd 

S Beredning 
ochbesfuL 

Nämnden bereder 
ärendet, diskut.cr.lr och 

.--------, 
Kommunstyrelsen 

3 Flirslag om han· 
tering. Kommun

styrelsen felreslår vilken 
nämnd som ska diskutera 
sakfrågan och bestula om 
motionen . 

· beslutar om motionen. 

6 Avrapporterlng. En anm~lan görs 
till kommunfullm:iktige om alt ärendet 

är beslutat. 

Motståndet växer mot 
majoritetens genväg 

l 

Staffanstorps kommun har skapat en gen
väg för motioner. Kommunfulln1äktige 
skickar n1ånga direkt till facknätunder för 
beslut. Odetnokratiskt, tycker oppositio
nen som efterlyser offentlig debatt i full
tnäktige före besluten. 
• Sydsvansknu barlitta
dc l onsdagstidningen om 
Pierre Sjöström s (S) kr!· 
t!skn motion om Staffuns
turps politiskn klimuL Mo
t!onemn.~ hehnud!lug är en 
~ak snnt niintn~: 

"Motioner nvgörs l slutnn 
snmmnnträdcn istiillct mr 
kommunfullmäktige (som 
iir ett offcntlib't snmman
trlldc) filt• ntt delvis umlvi· 
kn 'onödig' pnhticltet n v op
positionens fllrslufl." 

-Fullmäktige är folkvnlcln . 
Pollllkcmn l n llmmlemn lir 
vnhln n v pnrtlcmn, pilpekar 
Pierre Sjöström. 

Motiunem:t.S väg har de
lmttcmts l fullmilktlb'C nera 

c) 

giiugcr p ii senare år. Flera 
pnrtlcr är ntissnöjdn. 

Vid scnn.otte samm antril
det i milnda1:5 gällda det 
Laila Olsens (S} m otion om 
jlhnkni111: av taxorna för 
kosuwgin i siir3kilt boen <le. 

Hon menar ntt miinllds
nv~:iftcn pil 2495 kronor 
slår hårt, särskilt mot iii d re 
kvinnor med låg pension. 

Motionen har varit och 
vllnt l konununstyt-clscn. 
Den moderntn mnjor!tc
tcn fil re.~ log fulhnälttlge ntt 
skiclta den till socialnUmn· 
<len. 

Pierre Sjöström (S} reser· 
vcmdc sig. finn tyckte ntt. 
socialnämnden hnrn skulle 
få yttro1 sig, inte bcslutn. 

När motionen korn till· 
bnkn till fullmilktige l miut
dngs gick den w m viintnt 
vidara tUl nörnnden. 

Lalla Olsen (S) krlivdc i tn· 
lunstolcn fö rgäves ntt mo
tionen s kulle ittcrviiuda till 
fu!lmi!kt!gc. 

- !Jet iir d lir som trucellnd
lingnr ska beshtt:L~ och ex
tra buclgeuncllcl kan tltt
delus. 

I~'llln Olsen ilr vice ord
filrnnrle l soc!ntnllmnrlen, 
och f"tirsölcte d riva frågan 
dllr l Vllrus. 

- NiluuuJcn sitter l en r'Jv
snx. VI måste tn det inom 
budgeten eller vänta l två 
år pil extra medel. 

Hon får en sl•ta chnns ntt 
tala m r sin sak i fulhnäktl
g~. när motionen återvän
der Crii.n socialnämnden. 

-Men dii är det bnra en 
nmnälnn, inge t besluts
ärende. Jag knn begära or
det, men beslutet il.r rednn 
fattat. 

Laila Olsen ser sin m o
tion som en jämstii!ldhcts· 
fråga, •om hör he mmn 
i fullmi!lctlge, Inte i fnelc
ntimnd. 

Socialclemokr.ltema gick 
för nUb'll' itr sed1111 med på 
ntt sklckn v!ssn motioner 
till nllmnder för hes lut. 

- Det var när Staffans· 
torpspartiet Ja en massa 
motioner om häckar, trafik
skyltru· och lilmnncle. VI vnr 
med på majoritet ens rör· 

Pierre Sjöström (5). 

s tng ntl prövn att lflta lek· 
n lskn n ihnndan bcslutn om 
sddnnt. silger Latin Olsen. 

- Men sen hnr det vidgats 
till att J;iilln principiella fr.l
gor som iir vikti~u ntt ilis
kutcra l fullmäktige. 

Även Bj llnt Magnusson 
(Fl') hnr motlonarnt om 
n1otioncr. 

- Dellörnningen av vad 
som slut uvcördS l fullmllk· 
tlge sl<er godtyckligt, u tun 
objektiv nnulys n v vnd som 
ar principiellt viktlbot. tyck
er han. 

TEXT: BJÖRN 
SJÖ , ..... ~ _,.,O'I'II\LIIII v 

• l morgon: Christian Soncsson 
bemöter kritiken. 

··a låst 
på den 
offentliga 
debaHen·· 
• Lagstiftarens ide är 
att mouoner ska debat· 
teras och beslutas I full
mäktl.:e. 

-Det här är att läg-
ga lock pi den politis· 
ka diskussionen. säger 
statsvetaren Anders 
Sannerstedt. statsveta· 
n1 vid Lunds universitet. 

Andars Sannersled t vet Ing
en annan kommun som be
sluuu- om motioner s:i som 
l Stnffnnstorp, 

-Det här är ovanligt. l en 
del penfem ärcnden knn 
dat vnrn brn om en fnek
n!imnd tnr beslutet, men 
clelnormaln är clet tas i full
miikt.igc, siiger ban. 

l Stnffnnstorp får poli
tiker från mindre parUer 
som inte sitter i ni!mnder 
aldrig chans att rösta för 
sin motiou. 

- Hur mun barn enstakn 
mnndnt l fullmäktige sii 
blir man hllr bit1st på den 
offentliga debatten, säger 
Anders SnnnerstedL 

l kommunallagen st.iir ntt 
kommunfultmäktige s k n 
fatta beslut om motioner. 
Men det ~tir oekstl att den 
'"i vissa ärenden" kan över· 
låta beslut till en niitrutd. 
Helena Ilnde är rdrbunds
jurlst pi\ SKL och f!lrkla
rnr nu om någon motionc
r.u- um ett eykelstiill är clct 
bUttre om tekniska nilrnn
dcn som har hmul tnn and· 
rn cykelst.'Ul bcslutnr om 
motionen. 

"Modellen snm anviinds 
i Slaffans torp där kom· 
munstyrelsen föreslii.r vii· 
ken niinmd som ska prö
vn och bcslutn klinner hon 
dock Inte Igen. 

-Det låter v'.!ldigt om
stäncllis,'t. 

Ochäven om det inte fll" j u
ridiskt tvingande alt bcslu
tn om motioner i fullmlikt!
ge sil är tillvägngångssiittet 
inte i linje m ed dagens dis 
kussion om att förtljupa 
och öppna upp mer i den 
kommunala demokr-dtin, 
menar Anders Snnner
s tcciL 

-De politiska pa rtierna 
har ett clemokrntiskt an
svn.r. VIUjcr mnn att skickn 
bot·t nlln motioner Jlll d et 
här viset fr.ln fullm!lktlges 
bord sil bcb'l"'.!nsas inblick· 
en l det kommunaln arbe
tet. 

TEKT: JESSICA 
ZlEGERER 
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Kommunalråd försvarar 
genvägar för motioner 
STArtAH5TOA9 bal1m kommer indl dir. or lr .. pindploll bellclf· -Det ftnns udn. ~ vet lnlr om \1lr <1\AIIUI1JL 

101 Kommunalrc\det Christian Senesson Ylrfllrhlrnlkrte~ ....... Lalla Olsal slUU l fulllnik· VI bar 290 kommuner. Det 

(M) är övertygad om att Suft.mstofp föl· platMrl-am -Det ville 'fl. Social· ~odl lr mc:dvujchnh lidUer lilooc nlcllr;lll1)'d<· 
nlhlrllethlr~ nhnnclen w uua pl det. bu~tcu w och km lim· <'- Om Yllr <III&I1Ul\& om 

jei kommunalla&en. Han dömer ~stallet -Vi ävuvi&u deL Det llchOYs det s1 ankommer oaf&ola&, det hlr sllr det '~ au 
ut andr.1 kommunerssätt att tolka den. finns en p<>ln& att ha dtL det plsodalnimlldm 1111 - wrbr ni. enllat mlDnllkor 10111 aka bed6mo 

Ylrfllr-nllrUtajolst p tW kommunfullmllct1lt ------pnsb cmnop~but\'IP>r • 
l ~· tldnln& fick Jtillnlnpl.apDdc tiU mo- Ula--·- ocb airall dtL ........... ommiDIIIa&.-

TD<T: JI:S1ICA ~-~ltlku- donen. ~-Jirr*· -.am Ini• ol tir full. ..... 1*7 
ZKCDO n a kritllt för an dc li.cltt -.f>Aonllctjpprilvar ,..,.a--ter-. miklip aldrta .ap lin -Det m.iac lnt<. Det \111 -locltrt pl dcD polltlslta db- - Jfllva renbpt l mo- &ftldnldlt-.clt?l:a· lulcfr.lpn7 Ja& lrue spdcul<ra L Och Ja& -· lrus:slonro &enom an Illa tiol-.--·~ nlmndu aY&Ora motioner. Mdr3 ............. 1 

Motioner kan inte delegeras -54 ir det lnt.c. En mo- - Man kan ocksJ. \-inda 
tian l Stafhrmorp fi!Uu p1 det. Komrnunfullmilnl· 
l<ommurulla&cn. Den vlckJ lt ska Inte rana beslutlOm 
II'UIImllctlce, Scdan &Jr dta In U: lr .. principlclllwak· STArtANSTORP tlonhaniclttifull~ vtt.are l Pnla&cns lidninJ. J!ut"lnom <U lr lrill det au 
till kommurm)'t\'llcn och tir. Dl risktnr l1 B beslut a Beslut om molfoner Damnot bar I'UIImiktlp: u Å\'CftJan l\ln:allsomlrex· motionen viclrtcs. 
dl &Or dc en b"'5mnlnc. rl re~ nivl om riaett a- om kimkrte~•rastlllen r;m.ml aiiYidld>et &Il alllid port pl kommunalritt vid -Ilet finnsln&ent.ln& som 
Är ircnclet av u prlndplcll ct1 b-loa- Om runmlktlce nlrnnd. O. t menar bi de lAta sina il.rcDden bercdu GöttbotJ;S unlvcnltct rea· pekar pi undantaK krln~ 
bcsk>!fenhttska du beslu· bcslulllr om u rundt:ll men finansdepartementet av en n.lmnd, clltt en luU· JUV: detta. Jq bar nirt au t'ilr· 
w av lullmil<tJie, anttar1 tekniska nfimnden ~ade adt experter pt kom· miil<tip:b<rcdnln«. Innan - JUniOr man ett in:nde m '-ar!ldn den ~lr ldfn 
kan bc:slutrt fat1DJ l oimn· planerat en annan_ ~tt. r:u irmde a\'IÖI"' \IV kom· tW en nämnd al underm.l· kommer. 
duna. Och det ir pnJka Il Bqrlnsar ni Insynen munluUmlktl&c. d&u Ka· ncrar man albninhcttns ll.an hinviaJr oc:ksl uu 
motionersom bed6ms \"aR. l det kornmunal.'l - Pinarudepartcmtnttt kom· Wina Sundb<rc, iwlJiirid ltll)'ll l b<slutJfattandeL att kommunerna lr en av-
av prlndpldlkankt.lr, ... t.tpnom.nbttabeslut menterar inu: c:D!Idlda r .n, p1 fiDarudtpattcmentcL Det lr aii\....UC. •pq;llD& av rii<Jd.o.&en och 
EUOuiJtlan Son....,., (M~ lalulnaf\1111? men I"Dordlt kan dps &Il att c:u motion aam kommu 
Enlill_.bnman -Pli r fuUmilnl&tlcdamö· bc::slut lirenden som en 1.,. l Staffanstarp men~ r dlr·· Pi~km tWrlkmhilnttdwllekun· 

Inte delopra beslut .... tuoa ir det aJ.dril: ett pro- damot 'ridit r;mom en mo- emot polltll<erna au det allminheten komm& och na azjjr.u ol&on annan· 
motlanor, ... ~det blem. Matlonhro ln!Uuds tlon Inte km dd<&CU on· rlc:k.e:r med att kommun· lyJsna, medao nimud~ stms in l rl~ llur 
II'IOdortsyslem? till nimnd~ Dmmot li&t komnnmal~Jgm. lullmikU&t lattar beslut l St.all'lllltmp irllutm.Jan '-anli& SWI&nrtorpJmodd· 

-~ Nir lullmilt· s1 bar allminheu:n lntt - Flllllniktip: km Inte om 1111 beslut ska fattas nl· l\lo'all hlnvlsar till kom· len ir\~han lot.c. 
ti&t buar beslut om vilken tlll&in.l diL Den laitikm ddqcn 1t ... nimnd att lOD annanstans. munallacm dir det stir &Il -J•c hops= •n det h 
nhnnd >Om ska latta be- kan Ja& löml. Men dekan bl!.> beslut l ett lrUidcaom Men det lr !lirlJdande !or en motion "bllr bcmlas d, octbört 0\o-.nlJ&t, 
slotrt Jl tar lullmiktl&t Cl1 kamma till fuUmlkll,;c. Dc- en lub.mot p!bOtD m mo· dcmolcr&lln, menade sta~ au fullmD<tl&t km rana be- JWKAZIIUUJI 
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