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SAMMANTRADESPROTOKOLL
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträde

Sammanträdesdatum: 2014-01-27

Sammanträdestid: Klockan 09.30-12.00 -13.00-14.30

Plats: Sammanträdesmm Esarp
Paragrafer: 1- 23

Beslutande: Christian Sonesson (M) ordf
Pierre Sjöström (S)
Liliana Lindström (M)

* *

Övriga deltagare: Ingalill Hellberg
Henrik Lethin

Bo Gertsson § 1-3

Michael Marklund ^ 1-2

Patrik Runesson ^ 1-2

Cecilia Jansson g 3-5
Pontus Borgstrand § 11-14 t

AnnetheYng§ 17
Bo Polsten § 17
Björn Anbringg 19-23

Justerande: Pierre Sjöström (S)
Justering: Rådhuset den 30 januari 2014
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Sekreterare VesngjCasitovski
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Ordförande ^hristian Sonesson (M)

.^,-//?Si å^
Justerande Pierre Sjöström (S)

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrka n de
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2014-01-27

Sammanträdestid: Klockan 09.30-12-00 -13.00-14.30

Plats: Sammanträdesrum Esarp
Paragrafer: l-§23

Anslag sätts upp: 2014-01-31

Anslag tas ner: 2014-02-24

Protokollet förvaras Rådhuset

>^. -^.;\

Underskrifter: ^w\Ci mc .̂v'\\

Ingrid Hansson/Bianca Mogren

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbesfyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Innehållsförteckning

§1 Förändring av dagordning.........................................................................................4
§2 Info från Analysgruppen om brotts- och skadeförebyggande arbete i kommunen.. 5
§3 Info om uppföljning avmandatperiodsbestäUrdngen ...............................................6
§4 Direktiv för att förebygga oegentligheter............................................................"....7
§5 Inköpsregler med anvisning om kontrollplan .......................................................... 8
§6 Handlingsprogram lagen om skydd mot olyckor/ Svedala kommun .......................9
§7 Staffanstorps kommuns konsumentväglednmgsverksamhet 2013 .........................10
§8 Engångsbidrag till Skånes Djurpark..................................................."...."..............l l
9 Fördjupning av översLktsplan för Kävlinge kommun .............................................12

§10 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning av kf beslut ............13
11 Bostadsbebyggelse Hjärups Bocentrum..............................................""..".".."."."15
12 ProjektkatalogTiUväxt 2013-2022........................................................................-.16
13 Exploatering av Staffanstorp Hjärup 7:1 och 22:1..........................-......................17
14 Planläggning Knästorp 4:3 ...................................................................................... 18
15 Nätkoncession 400 kV ledning mellan Kimstad/ Sege och Arrie. .......................19

§16 Inrättande av ny hemsida för Staffanstorps kommun ............................................ 20
§17 Info omLeader Luiidaland....................................-....".........."...............................21
§18 Medborgarförslag angående motion om förädling av Hjärups gamla idrottsplats 22
§19 Motion om avgiftssystem inom äldreomsorgen....................................................23
§20 Motion om anställning av folk med funktionsnedsättning .....................................25
§21 Motion om utredning kring enheten Barn och unga ...............................................27
§22 Motion om översyn av nya busshållplatsen på Malmövägen ................................28
§23 Motion om våldsutsatta kvinnor..............................................................................29

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§1 Förändring av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
l. Dagordningen ändras i enlighet med ordförandens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonesson (M) föreslår att ett extra ärende
angående inrättande av ny hemsida för Staffanstorps kommun läggs till
på dagordningen.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

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

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
l. Med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27
STAFFANSTORPS

KOMMUN

§3 Information om uppföljning av mandatperiodsbeställningen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
l. Med godkännande lägga lämnad information dll handlingarna.
. .

Arendebeskrivning

Arbetsutskottet har den 27 augusti 2012, g 134, beslutat att tills vidare vid
ordinarie sammanträden med arbetsutskottet ska information lämnas om
gjord och planerad uppföljning av mandatperiodbeställnmg avseende
prioriterade verksamhetsmål enligt kommunfullmäktiges beslut den 13
juni 2011, §77.

I ärendet lämnas information om gjord och planerad uppföljning av
mandatperiodsbeställningen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

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

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
l. Ge kommundirektören i uppdrag att genomföra ändringar i förslag till
direktiv för att förebygga oegenfrligheter i Staffanstorps kommunkoncern
enligt arbetsutskottets lämnade direktiv.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
l. Godkänna direktiv för att förebygga oegentligheter i Staffanstorps
kommunkoncern.

»

Arendebeskrivning
.

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

Tjänste skrivelse
Förslag till direktiv för att förebygga oegentligheter i Staffanstorps
kommunkoncem

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Efter genomförda ändringar föreslå kommunfullmäktige godkänna
framtagna direktiv för att förebygga oegentligheter i Staffanstorps
kommunkoncern.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§5 Inköpsregler med anvisning om kontrollplan
2014-KS-36

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
* .

l. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.
hh

Arendebeskrivning
. *.

Ärendet avser antagande av inköpsregler med anvisning om kontrollplan.
Ett förslag till inköpsregler har tagits fram i enlighet med koncernpoUcy
och de behov som finns utifrån komplexiteten i lagstiftning som reglerar
upphandling och inköp för kommuner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Förslag till inköpsregler med anvisning till kontrollplan

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsfÖrslag:

* *.

l. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan e'get beslutsförslag.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrag s bestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL/ DATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§6 Handlingsprogram Lagen om skydd mot olyckor, Svedala
kommun

2013-KS-344

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
l. Avstå 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
handlingsprogramet 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

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-20
Remiss

Handlingsprogram lagen om skydd mot olyckor/ Svedala kommun 2013

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Avstå från att lämna yttrande då ingen erinran finns angående Svedala
kommuns Handlingsprogram avseende Lagen om skydd mot olyckor.

*

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
t
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§7 Staffanstorps kommuns
konsumentvägledningsverksamhet 2013
2014-KS-1

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
l. Med godkännande lägga lämnad redovisning till handlingarna.

2. Ge konsumentvägledaren i uppdrag att efterhöra övriga kommuners
inställning till revidering av gällande avtal om
konsumentvägledningsverksamhet enligt föreliggande redovisning.

3. Ge stabschefen i uppdrag att godkänna avtal med andra kommuner om
tillhandahållande av konsumentvägledningsverksamhet.
*

Arendebeskrivning
* *

Ärendet avser godkännande av Staffanstorps kommuns
konsumentvägledningsverksamhet2013.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-21
Redovisning daterad 2014-01-02, framtagen av konsumentvägledaren

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag;
l. Med godkännande lägga lämnad redovisning till handlingarna.

2. Ge konsumentvägledaren i uppdrag att efterhöra övriga kommuners
inställning till revidering av gällande avtal om
konsument^äglednings verksamhet enligt föreliggande redovisning.

3. Ge stabschefen i uppdrag att godkänna avtal med andra kommuner om
tillhandahållande av konsumentvägledningsverksamhet.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^/^ t.



^1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 11(29)

m It

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM; 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§8 Engångsbidrag till Skånes Djurpark
2014-KS-23

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
l. Avstå ifrån att lämna bidrag till Skånes Djurpark.

Arendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-21
E-post från Skånes Djurpark inkommen 15 januari 2014
Skrivelse från stiftelsen Skånes Djurpark

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Avstå från att lämna bidrag till Skånes Djurpark.

Yrkanden

Pierre Sjöström (S) yrkar att Staffanstorps kommun ska bevilja ett bidrag
till Skånes Djurpark motsvarande l krona/invånare/ d.v.s. 22 600 kronor.

Liliana Lindström (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
o

Beslutsgang

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Liliana Lindströms (M) yrkande.

Reservationer

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

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

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
l. Staffanstorps kommun ställer sig positiv till upprättad fördjupad
översiktsplan för kustzonen i Kävlinge kommun.
.

Arendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-15.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Staffanstorps kommun ställer sig positiv till upprättad fördjupad
översiktsplan för kustzonen i Kävlinge kommun.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

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

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
l. Avge yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö enligt föreliggande
förslag till yttrande utarbetat av kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
2. Att ej föra talan i målet.

Arendebeskrivning

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 g 124,
besvarande av motion om förändring av nuvarande avgiftssystem inom
äldreomsorgen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-22
Förslag till yttrande daterad 2014-01-09

Förslag tilt beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Avge yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö enligt föreliggande
förslag till yttrande.

2. Föreslå kommunfullmäktige besluta att ej föra talan i målet.

Yrkanden

Pierre Sjöström (S) yrkar att Staffanstorps kommun ska avge yttrande till
Förvaltningsrätten i Malmö enligt det förslag till yttrande utarbetat av
kommunstyrelsens andre vice ordförande/ se bilaga l.

Liliana Lindström (M) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrag s bestyrkande
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Liliana Lindströms (M) yrkande.

Reservationer

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrag s bestyrka n d e
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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). 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.

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 for 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

/f!//



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 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 eu 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 hänvisning till ovanstående bifaller Staffanstorps kommun överklagandet

Staffanstorp2014-01-27

A^- dlf^
f

Pierre Sjöström
/
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STAFFANSTORP

o

Så här hanteras oftast en motion i kommuner
Blåst.B

-^ -^Motionen Konnnunfullmäktlge Nämnd Kommunstyrelsen på denT

l 2 3 4 offentligaFörslag. Infonnation. l vissa kommuner Beredning. F&rslag all beslut.
En motion presenteras motionen i fullmäktige, Lam ji lig Kommunstyrelsen

inkommer. En motion ar i andre garden direkt till nämnden. nämnd bereder ärendet, diskuterar sakfrågan debatten"ett förslag av en ledamot diskuterar sakfrågan och och föreslår ett svar på
j kommunfullmäktige. föreslår ett svar pä mo- motionen. >

Den används mest av op- tionen, . Lagstiftarens idé är
positionen som vill föra Beslutet Ledamoten som skrivit motionen att motioner ska debat-5upp sina frågor i debatten, presenterar sin idé i fullmäiftige. Den de- teras och beslutas i full-

batterasochkommunfutlmäktigebestutarom mäktige.
motionen. -Det härar att ISg-

ga lock pä den politis-
ka diskussionen, säger

Så här hanteras många motioner i Staffanstorp statsvetaren Anders
Sanneretedt, statsveta-
re vtd Lunds universitet.

-tt 3

Motionen Kommunhrilmaktige Nflmnd Kommunstyrelsen
Anders Saiincrsteätvet ing-».H-,

2Information. Motionen presenteras Förslag om han- en annan kommun som be-.*T-

fultmaktige. tering. Kommun - slutar om motioner sä som
>.

F
f--^ Ä5^2&"^*S^fBL~*WE* :5^_ styrelsen föreslår vilken i Stafianstorp..'BBK--:'^?--^

nämnd som si ca diskutera -Det här är ovanligt I en^-

f 1jplf;'^-."lrht^ salrfrågan och besluta om del perifera ärenden kan,3-ufc^

Säuuäiiäi^^ ^ 4Beslut om hantering. Kommunfullmäktige motionen. det Tära bra om en fack-

S-^ j"
mu.Hii .

besluter vilken nämnd som ska diskutera sak- nämnd tai beslutet, men
frägan och besluta j ärendet. Beredning del normala är dettas i full-5l mäktige, säger han.Förslag. En motion och beslut

inkommer. Nfmndcn bereder I Staffanhtorp far poli-
ärendet, diskuta ar och tikcr från mindre partier
beslutar o m mot i o nen som inte sittei i nämnder

v

6 aldrig chans att rösta, förAvrapportetfng. En anmälan gare
till Irommunfulbnäktige om att ärendet sin mutiou.

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

offentliga debatten, säger
Anders Ssumerstedt

Motståndet växer mot kommunallagen står att
kommunfullmäktige ska
fatta beslut om motioner.
Men det står ocksil att den
*';i vissa ärenden" kan över-
lata beslut ull en nämncL

majoritetens genväg Helena. Linde är förbunds-
jurist pä SKL odi förkla-
rar att om någon motione-
rar om ett cyltelstall är det
bättre om tekniska nämn-
den BUm har hand om anii-

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

väg för motioner. Kommunfullmäktige ^
v^ Modellen som användsr

m^
Vt i Staffanstorp där kom-

skickar många direkt till facknämnder för munstyrelsen föreslår vil-

beslut. Odemokratiskt, tycker oppositio- ^ & ken nämnd som ska prö-
va ocli besluta känner hon

s dock inte igen.
^ <fc -Det låter väldigt om-nen som efterlyser offentlig debatt i full- Laila O Isen (S). Pierre Sjöström<S). ständligt

mäktige före besluten. Hon f&r en sista chans att slag ntl pröva att låta tck- Och Sven om det inte ärju-
tala för sin sak l fallmäkti- niska nämnden besluta om ridiskt tvingande att beslu-

. Sydsvenskan berätta- gånger pä st-nare är. Flera När motionen kom tiJI- ge, nar motionen ätervän- sådant, säger Laila Olson. ta om motioner i ful l m äMi-
äe i onsdagstidning<::n om partier är missnöjda. baka till fullmäktige i måii- der från socialnämnden. -Men sen har det vidgats ec sä ar ti H vagag5.ngssa.ttet
Pierre Sjöströms (S) kri- Vid senaste sam m anU-ä- dags gick den som väntat -Men dä är det bara en tiU att gälla, principiella frå- inte i linje med dagens d;K-
tiska motiun om Staffans- det i mändaRS gällde det vidare till nämnden. anmala-n, ingcl. besluts- gör som är viktiga att (Us- kussion om att fördjupa
torps politiska klimat. Mo- Laila Olsens (S) motion om ärende. Jag kan begära or- kutcra i fullmäktige. och öppna upp mer i den
tioncmas behandling aren jämkning av taxorna for Laila Olsen (S) krävde i ta- det, men beslutet är redan Även Björn Magnusson kommunala demokratin,
sak som nämns; ko stavgift i särskilt boende, 'tarstolen förgäves att rao- fattat. (FP) har motionerat om menar Anders Sanner-

"Motioner avgörs i slutna Hon menar att: mänads- tionen ykulle ätervilnda till Laila Olsen ser sin mo- motioner. stedt.
sammanträden istället för avgiften på 2495 kronor fullmäktige. tion som en jämställdliets- -Bedömningen av vad -De politiska partierna
kommunfullmäktige (som slår hart, särskilt mot äldre -Det är dar som taxcänd- fråga, sam hör hemma som ska avEuras i fullmäk- har ett demokratiskt an -
är eLt offentligt samman- kvmnur med låg pension, ringar ska. beslutas och ex- i fullmäktige, inte i fack- tige sker godtyckligt, utan svar, Väljer man att skicka
trade) för att delvis undvi- Motionen har varit och trä budgetmedel kan till- nämntl. objektiv analys av vad som bnrt alla motioner pä det
ka.'onödig'publicitet av op- vänt i kommunstyrelsen. delas. Socialdemokrateraa gick är principiellt viktigt, tyck- här viset från fullmäktiges
positionens förslag" Den mndcrata majnrite I-aJIa. Olsen är vice ord- för några år scdELn med pä er han. bord sa begränsas inblick-

ten föreslog fullmäktige att farande i sncialnämndcn, att skicka vissa motioner en i äet kommunala arbe-

~^TEXT: BJÖRN- Fullmäktige är folkvalda. skicka den till socialnämn- uch försökte driva frigan till nämnder för beslut. tet.
PoliUkema i nämnderna, är den. där i varas. -Det var när Staffans- SJÖ

hncntfo
valda av partierna, påpekar Pierre Sjöström (S) rcscr- Nämnden sitter i en räv- torpspardet la en massa Wrih^tTrilUn «1 .^

^ -l'.;i'_£.

Pierre Sjöström. vcradc sig. Haji tyckte att sax. Vi mä-<;te ta ået inom motioner om häckar, ti-afik- TEXT:JE5SICA
y

ZIEGERERMotionernas väg har de- socialnämnden bara skulle budgeten eller vänta i två skyttar och liknande. Vi var . l morgon: Christian Soncsson
^I"UJ}WICTbattcrats i fullmäktige flera, få yttra sig, inte besluta. är pä extra medel. med på majoritetens för- bemöter hritiken. A ^livmilun.u"

^
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Pintldrea Onkrebtn. itmulurtpon l. 223 50 Luxl

STATFANSTORP

KommunaUråd försvarar
genvägar för motioner
STAFWICTOftP hatten komni&r and! där. OTlrwprindpWlb-daf -I>et finns andra sätt vet tiite om vi är ensamroa-
. Kommunalrådet Christian Sonesson VarfflrhMHltotthtym- Nflht< Lafl» Olsen äittei i fullmält- Vi bar Z&O kommunu. Det

platur l nämndTn» om -Det ville vi. Social- tige odlar med vaiie Ar iiir skilkr sig noe väldigt mydi-(M) är övertygad om att Staffamstorp föl h r<h»dth»iyfmt7 nämnden åka titta, pi det budgeten tu och kan lam- et. Om vi u-ensamma om
jer kommunaliagen. Han dömer istaltet -Vi övervaeer äet. Det Behövs det si anltomtncr naförsl^. det här si är det viktigt att
ut andre kommuners sätt atttoika den. finns en poäng att ha det det pä sodalnämodaa att VarfBriwkand.NinBt mimuskor som sk* bedöma

VnfBrvBtenllmetajutt ga till kommiurfullmälrtiee .Kpwtama, van^mria ossnot&ETaiiAarliurvigör.
l einia^eiis tidning fick ställniagslagande Ull mo- LataOto-motkmikom- ochlSfeslidet »iMflNna om .tttoNu to-

KTExi:jemuStaSassturps politiker- äonen. murfufcnahtitomilmk l-nfnhifiifArhiK- |mriUr?.*

ZKGOUtna kritik for an dc lägger Mmh*nart»tprävx i*»avtMam>»drta)Ct*v- mUrtif afclrf» rt|a ritt -Det vet jae inte. Det vffl
locket pi den politiska dis- tote^thnftintactlmo- iirtldnMHbomdcnx- inlAdn»? jag inte spdaiJua L Odijag '^riW1"'!.' .»

kussionen genom att lita tfont.vNkfkTimtt»»
nämnder f-vgö ra m (rtinner. andn hommunf?

Motioner kan inte delegeras-Si är det inte. Ea mo- Man lum ocksä vända
tion i Staffajistnrp följu- på det KoaununfuUinäkti-
komHmrullageo.DeuvBcks geskaintcfatabeslutsom
ifalliBiktige.SedaiiglrdcG inte ai av pnncipiell kaiah- 5TAFFANSTDRP tionhtrvSdctifuDmlktigf. wtaie i gärdagcns tidnine. slirt*iaoraettirfrindEt^t
tffl kommunstyrelsen och tär. Di riskerar vi fä beslut . Beslut cnnnoäon ef Daiemotbu-fuUmalrtigeeu ÄvenJanTLirrallsomäTcx- motionen vdcktes.
di gör de en bédöaunng. pifelmviodiftetta.och kan Inte dategwattiMen gcatirilrii^dighetttiUtid pert pi kommunalriitt wd - Det finns ingetrtiag soro
Ar ärendet av en prindpidl ettb-lag Om fuUtnäictige nimnd.Dttmwwrblde ISlaauu Kdiden beied.as Götcboigs vciveiaitet rea- pekar p& ucdMitag kring
beskaffenhet ska äen bcdu- beslutar om en loadÉU men finantthpN tuiiTltct av en ntrand, CUET en full- EUBT: detta. Jag har svart att fBr-
tas av fuUiaäktigc,almars teknisk» nämnden hade ochwipatwpikom mäktigct>erecli]ins, innan -Hanf&rman cttareoäe sti varifi^di den här id6n
kan beslutet .fattas i nium- planerat en annan... m urulri tt rtl tieode avgörs av kom- till eu näamd si uadenni- kommer.
dana. Och delar ganska ft Bep-antar ni Intynen munfuUmilcäge, säger Ka- ncrar tnan aUmSnlietenä Han faänvisac ocksi till
inotianer som bed&ms vara I drt kommunata artx- Knansdepartementet kom tarina. Sundberg, kanaliräd insyn i besiutsf ältandet, att kDminunéma är en av-
avprincipiell kuaktär,sä- trtgniuin .ti falla budut raenurar inte enskilda faU, plfinanädepartemeDtet- DetfaaMwu-Uet. spegling av riksdagen och
ger Chrinian Sonesson (M). Iriuuuium? men generell t kan sägu att att CD motion som kommer

CnS(t ucpcrti» han mm ~Por'fu]lnia.]rtige]edMnö- beslut i ärenden som en ie- Stafhnrtop mcwTdh- PiMknakt|(«nMankan tfllriksnlvi inte skulle kun-
btlt delteera bedit o»n teniau-delaJdrigeCtpro- damotväckteenomenmo- emot politlkema an det »Bmänlaetcnkotiun*. och na avgöras nlgon atman-
nKrtIimw, hur rimma-dt blem. Motionären inbjuds tion iirte kan delegeras en täcker med att kommun- lyssna, medan nämndema stans in i riksdagen. Hur
mtd ert system T till nämndenu. Ditremot ligtkomiDunallagen, fullmäktige fattar beslut iStaflanrtoipirslutna.Jm vanlig Staffänstorpsmodd-

-l^ipcriigt-Nirfulkntk- si har al]mänbeten inte -Futlinälctisc kan inte omattbesh.itska.fattasni- TUnan hänvisar till kom- lenirvethanmttL
tige fattar beslut om vilken tUlgäng dit Den kritiken ddtpra ti en nämnd Ut gon annanstans muoallagcD dir detstir att -Jag hoppas att det är
nämnd som ska fatta be- kanjagfarstä.Muidekan fattabeslutictHrcndesom Meadetät-forudandefÖr en motion "bär beredas sä, oerhört ovanligt
slutet så tatfulIiiiBktigectt kommatiU fullmäktige. Dfr entedatnctgcnomenmo- demokratin, menade stats- att fullmäktige kan .fatta be- JESSIUZtEGUEB

4



^a Kommunstyrelsens arbetsutskott 15(29)

m .

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§11 Markanvisningsavtal Hjärups Bocentrum
2013-KS-320

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
l. Godkänna markanvisningsavtal beträffande Hjärups Centrum/
omfattande Hjärup 4:274 och del av Hjärup 4:2.

Arendebeskrivning
Ärendet avser godkännande av markanvisningsavtal för Hjärups
Centrum.

Markanvisningsavtalet 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

Markanvisningsavtal
Exploateringskalkyl för projektet

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Godkänna markanvisningsavtal beträffande Hjärups Centrum/
omfattande Hjärup 4:274 och del av Hjärup 4:2.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

CS ^



^ Kommunstyrelsens arbetsutskott 16(29)

s

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§12 Projektkatalog Tillväxt 2013-2022
2013-KS-319

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
o

l. Återremittera ärendet för kompletteringar enligt arbetsutskottets
* *

lämnade direktiv. Ärendet återupptas vid arbetsutskottets
nästkommande sammanträde den 3 mars 2014.

«

Arendebeskrivning
* *

Ärendet avser antagande av projektkatalog Tillväxt för åren 2013-2022.

Stadsbyggnadskontoret tar årligen fram ett förslag till Projektkatalog som
redovisar de projekt som förväntas byggas under en tioårsperiod.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2013-12-05
Förslag till projektkatalog Tillväxt 2013-2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:

p

l. Återremittera ärendet för kompletteringar enligt arbetsutskottets
lämnade direktiv samt att ärendet återupptas vid arbetsutskottets
nästkommande sammanträde den 3 mars 2014.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ 4



-a Kommunstyrelsens arbetsutskott 17(29)

m s

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORP5
KOMMUN

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

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
l. Förslag till föravtal med Skånska Sverige AB för exploatering av
sydvästra delen av Hjärup godkänns.
p»

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-15
Ramvtal - Hjärup Väster.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Förslag till föravtal med Skånska Sverige AB för expolatering av
sydvästra delen av Hjärup godkänns.

l

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrag s bestyrkande

^r. ^^



a Kommunstyrelsens arbetsutskott 18(29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-274

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§14 Planläggning Knästorp 4:3
2014-KS-28

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
l. Ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en
detaljplan för Knästorp 4:3.

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 verksamhets ändamål fordras

detaljplanläggning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-16
Ansökan om planläggning Knästorp 4:3, daterad 2013-12-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en
detaljplan för Knästorp 4:3.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

C5 4



^ Kommunstyrelsens arbetsutskott 19(29)

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§15 Nätkoncession 400 kV ledning mellan Kimstad, Sege och
Arrie

2014-KS-31

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
l. Avge i ärendet föreliggande yttrande till Näringsdepartementet.

Ärende beskrivning

Staffanstorps kommun har beretts möjlighet att till Regeringen yttra sig
över Svenska Kraftnäts båda yttranden 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

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-22
Beslut KS ^141 2012

Förslag till yttrande
Remiss och bilagor

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Avge i ärendet föreliggande yttrande till Näringsdepartementet.

Ordförandens signatur Jusferandes signatur Utdragsbestyrkande

rc (i



-a Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(29)

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§16 Inrättande av ny hemsida för Staffanstorps kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
l. Utse kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp för inrättande av
ny hemsida för Staffanstorps kommun.

2. Ge styrgruppen i uppdrag att ta fram en policy för synpunktshantering
och sociala medier.

*

Arendebeskrivning
Ärendet avser inrättande av ny hemsida för Staffanstorps kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses som styrgrupp för inrättande av
ny hemsida för Staffanstorps kommun.

2. Policy för synpunktshantering och sociala medier tas fram.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ire
',
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*a Kommunstyrelsens arbetsutskott 21(29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§17 Information om Leader Lundaland

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
l. Lägga lämnad information till handlingarna

Arendebeskrivning

Annethe Yng/ verksamhetsledare och Bo Polsten/ ordförande informerar
om Leader Lundaland.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

rs 1
rf



^ Kommunstyrelsens arbetsutskott 22(29)

m » .

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§18 Besvarande av medborgarförslag angående motion om
förädling av Hjärups gamla idrottsplats
2013-KS-313

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
l. Anse medborgarförslaget besvarat då medborgarförslaget och den
motion som avses behandlas samtidigt.

Arendebeskrivning

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

Medborgarförslaget har lämnats in till kommunfullmäktiget och skall före
ställningstagande beredas av kommunstyrelsen. Detta innebär att
medborgarförslaget inte behandlas samtidigt som den motion som avses.
Kommunfullmäktige beslutade därför vid sin behandling av motionen
den 2 december 2013, § 164 att bordlägga motionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-21
Medborgarförslag/ inkommen 2013-11-28
Beslut KF §190, 2013
Beslut KF §164, 2013

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsfÖrslag:
l. Anse medborgarförslaget besvarat då medborgarförslaget och den
motion som avses behandlas samtidigt.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(9 ^
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Ja Kommunstyrelsens arbetsutskott 23(29)

a

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM; 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§19 Besvarande av motion om avgiftssystem inom
äldreomsorgen
2013-KS-148

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
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

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Kommunfullmäktige beslutar 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

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till motionens samtliga tre att-satser samt
att därmed anse motionen bifallen.

Liliana Lindström (M) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag.
o

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att arbetsutskottet
beslutar i enlighet med Liliana Lindströms (M) yrkande.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

r"G5 ^



^a Kommunstyrelsens arbetsutskott 24(29)

.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Reservationer

Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande/ se
bilaga l.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^^
>
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Reservation motion Avgiftssystem inom ^
aläldreomsorgen w

e
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 VeUmge 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 (lagstadgat förbehållsbelopp).

Däremot innebär det för en person med en pension på 7 700 kronor i månaden ett negativt avgiftsut-
rymme på ca 1500 kronor i månaden. Det vill säga att full 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, husliåUsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husge-
råd och läkemedel.

Nu finns det en möjlighet att söka försörjningsstöd 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 för
ett ev. försörjnmgsstöd.

Vi socialdemokrater ser en taxa med jämkning av kostavgift för de med låg pension som ett var-
digare alternativ till försörjnings stöd. 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 medborgarforslag. 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 fullmäktigeledamöter får fullmäk-
tige sedan år 2007 överlåta besvarandet av medborgarforslag till styrelsen eller annan nämnd (KL
5:25).

Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarforslag gäller dock endast i ärenden som enligt kom-
immallagen 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.
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 ställning till.

För Socialdemokraterna

Staffanstorp den 27 Januari 2014

^ 7^
w

Pierre Sjöström (S) ^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-01 -27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§20 Besvarande av motion om anställning av personer med
funktionsnedsättning
2013-KS-226

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
l. Ge kommunens arbetsmarknadsenhet 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 (SamordningsförbundetBurlöv-Staffanstorp). Ett sådant
uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen inom sex månader/
räknat från kommunfullmäktiges beslut angående motionen.

2. Följa upp den tillgänglighetsmventermg som gjordes i kommunen 2011.

3. Ge kommunens arbetsmarknadseuhet 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 kommunfuUmäktiges beslut angående

*

motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
4. Med kommunstyrelsens beslut och i ärendet upprättad tjänsteskrivelse
anse motionen besvarad.

t

Arendebeskrivning
< .

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-20
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Ge kommunens arbetsmarknadsenhet i uppdrag att undersöka

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

C5 ^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27
STAFFANSTORPS

KOMMUN

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. Följa upp den tillgänglighetsmventering som gjordes i kommunen 2011.

3. Ge kommunens arbetsmarknadsenhet i uppdrag att tillsammans med
berörda kommunala enlieter, 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.

4. Kommunfullmäktige beslutar att med kommunstyrelsens beslut och i
ärendet upprättad tjänsteskrivelse anse motionen besvarad.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

c? ^
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§21 Remittering av motion om utredning kring enheten Barn
och unga
2013-KS-284

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
l. Remittera motion om utredning kring enheten Barn och unga till
kommundirektören för yttrande.
»

Arendebeskrivning

Ärendet avser remittering av motion om utredning kring enheten Barn
och unga väckt av Pierre Sjöström (S).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-21
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Remittera motion om utredning kring enheten Barn och unga till
kommundirektören för yttrande.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

o ^r
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

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

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
l. Överlämna motion om översyn av nya busshållsplatsen på
MalmÖvägen till tekniska nämnden för beredning och beslut.

2. Därmed anse motionen besvarad.

M.

Arendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-21
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Kommunfullmäktige beslutar överlämna motion om översyn av nya
busshållsplatsen på Malmövägen till tekniska nämnden för beredning och
beslut.

2. Därmed anse motionen besvarad.

Särskilda uttalanden

Pierre Sjöström (S) lämnar ett särskilt yttrande om handläggning av
motioner i Staffanstorps kommun/ se bilaga l.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Cf
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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 for belagda eller delägda företag, om flillmäktige 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 fullmakt! gesammanträdet (KL 5:33). Ti» skillnad från motioner väckta från
fuUmäktigeIedamöter 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 grundupp fattning är således att motionen ska remitteras till berörd nämnd för att
sedan avgöras i kommunfullmäktige.

För Socialdemokraterna

Staffanstorp2014-01-27

å-̂
/

Pierre Sjöström (S)
7
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-01-27

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§23 Besvarande av motion om våldsutsatta kvinnor
2013-KS-310

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
l. överlämna motion om våldsutsatta kvinnor till socialnämnden för
beredning och beslut.

2. Därmed anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser besvarande av motion om våldsutsatta kvinnor väckt av
LailaOlsen (S).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse/ daterad 2014-01-20
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Christian Sonessons (M) beslutsförslag:
l. Kommunfullmäktige beslutar överlämna motion om våldsutsatta
kvinnor till socialnämnden för beredning och beslut.

2. Därmed anse motionen besvarad.

Särskilda uttalanden

Pierre Sjöström (S) lämnar ett särskilt yttrande om handläggning av
motioner i Staffanstorps kommun/ se bilaga l.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
/

*



^\\a.y \ ^ Ä3 .3 0(4
->

^^^^i^^tit^^^i^^^^]f(niSni^^ ^SS
<̂s 7

I massmedia har vi kunnat läsa om hur Staffanstorps kommun hanterar
folkvaldas motioner i K.ommunfullmäktige. 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.
Fullmakt! geberedning, om fullmäktige har föreskrivit det..

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

slag)
Styrelsen för helägda 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 fullmäktigesammanträdet (KL 5:33). Till skiUnad 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

/fä



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

Staffanstorp2014-01-27

^%/^ \

Pierre Sjöström (S)
*
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