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Kommunstyrelsen 2(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Samman trädesda rum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kornmunstyrelsen 
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Klockan 18.00-18.40 
Sammanträdesrum Uppåkra 
§ 39- §59 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur Ju';fJndes signatur Utdragsbestyrkande 
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4(33) 

DATUM: 2014-04-14 

§39 Förändring av dagordning 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna att ärende avseende besvarande av medborgarförslag om 
detaljplan för Tågvägen läggs till på dagordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1/1 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 5(33} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

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

2014-02-28 
2014-KS-115 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning avseende 
kommunstyrelsens verksamheter för perioden 2014-01-01-2014-02-28. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 
2014-01-01-2014-02-28. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning avseende 
kommunstyrelsens verksamheter för perioden 2014-01-01-2014-02-28. 

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§ 55, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-17 
Ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01-2014-02-28 för 
kommunstyrelsen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C) f/l 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 6(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§41 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun 2014-01 -

01 - 2014-02-28 
2014-KS-114 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2014-01-
01-2014-02-28 för Staffanstorps kommun samt att för kännedom anmäla 
ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 
perioden 2014-01-01-2014-02-28. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för 
tidsperioden 2014-01-01-2014-02-28 för Staffanstorps 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§ 54, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-14 
Ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01-2014-02-28 för 
Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

cS 41 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 7{33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

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

2014-02-28 
2014-KS-116 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för produktionen för 
perioden 2014-01-01-2014-02-28. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för produktionen för perioden 
2014-01-01 - 2014-02-28. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kornmunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för produktionen 
för perioden 2014-01-01-2014-02-28. 

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§ 56, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-26 
Ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01 - 2014-02-28 för 
produktionen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tlf 
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STAFFANSTORPS 

I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 8(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§43 Arsredovisning 2013 för Staffanstorps kommun 
2014-KS-81 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till kornmunrevisionen för dess granskning överlämna i ärendet 
utarbetat föreslag till årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 
2013 för Staffanstorps kommun samt, 

att till kornmunfullmäktige överlämna förslag till 
årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2013 för Staffanstorps 
kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna överlämnad årsredovisning/sammanställd årsredovisning 
för år 2013 för Staffanstorps kommun samt att besluta om avsättning till 
resultatutjämningsreserven med 1,4 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser överlämnande av årsredovisning och godkännande av 
sammanställd årsredovisning för år 2013 för Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta dels att till kommunrevisionen för dess granskning överlämna i 
ärendet utarbetat föreslag till årsredovisning/sammanställd 
årsredovisning för år 2013 för Staffanstorps kommun samt att till 
kommunfullmäktige överlämna förslag till årsredovisning/sammanställd 
årsredovisning för år 2013 för Staffanstorps kommun, dels föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna överlämnad 
årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2013 för Staffanstorps 
kommun samt att besluta om avsättning till resultatutjämningsreserven 
med 1,4 miljoner kronor. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s al 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

(s 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 43 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 57, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-14 
Årsredovisning 2013 med tillhörande bilagor 

9(33} 

DATUM: 2014-04-14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

,tf 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 1 0(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§44 Information avseende teknisk beräkning av budget 2015 
2014-KS-123 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser information om teknisk beräkning av budget 2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att komrnrmstyrelsen ska 
besluta att lägga informationen till handlingarna. 

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§ 58, 2014 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-25 
Teknisk beräkning år 2015 för Staffanstorps kommun. 

Särskilt uttalande 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna lämnar ett särskilt 
yttrande, se bilaga. 

Ordförandens signatur J@ andes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



Särskilt yttrande om teknisk beräkning 
för år 2015 och Staffanstorps 
kommuns ekonomidirektiv gällande 
regler för budgetprocessen 

Så sent som 2013-12-02 antog kommunfullmäktige nya förändrade 
ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps kommun gällande regler om 
budgetprocessen. 

"Kommunfullmäktige beslutade då: 

Att, då med upphävande av nu gällande bestämmelser i punktema 2, 3 och 7 
under mellanrubriken "1.3 .l Budgetprocessen" i Ekonomistyrdirektiv for 
Staffanstorps kommun, under forenärond mellamubrik infora bestämmelser av 
fåljande lydelse 

*kommunstyrelsen skall senast vid utgången av mars månad varje år till 
övriga nämnder lämna information om den preliminära bedömning som 
kommunstyrelsen då gör ifråga om storleken på kommunbidrag till 
respektive nämnd under nästkommande år 

*kommunstyrelsen skall i maj månad redovisa forslag till kommunbidrag for de 
respektive nämnderna, och då också bestämma den tid när nämnderna senast till 
kommunstyrelsen skalllämna sina budgetforslag liksom även andra sådana 
forekommande forslag som påverkar budget, som t ex ändrade taxor/avgifter, 
nästkommande kalenderår 

*under år då val till fullmäktige har fårrättats i hela landet skall 
kommunstyrelsen i oktober månad bestämma den tid när nämnderna senast skall 
lämna sina budgetforslag till kommunstyrelsen 

Istället för att meddela nämnderna en preliminär bedömning om storleken 
på kommunbidraget väljer den moderatledda majoriteten att enbart 
redovisa en total bild för hela kommunen. 

Detta bryter mot kommunfullmäktiges beslut. 

För Socialdemokraterna 
S taffanstorp 2 O 14-04-14 

~~~dn1~ 
Pien·e Sj · ström (S) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§45 Ny skola i Hjärup 
2014-KS-92 

Kommunstyrelsen beslutar 

11 (33) 

DATUM: 2014-04-14 

att uppdra åt kommundirektören, att enligt tillämpliga bestämmelser i 
lagen om offentlig upphandling, inhämta anbud i ärendet enligt 
föreliggande upphandlingsföreskrifter och övrigt förfrågningsunderlag, 
och efter utvärdering av inkomna anbud för kommunstyrelsen redovisa 
förslag till tilldelning av kontrakt samt, 
att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta 
om mindre ändringar och tillägg till föreliggande förfrågningsunderlag. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att vid antagande av anbud i ärendet godkänna att kommunstyrelsen 
tecknar hyresavtal med dels hyrestid, dels hyresberäkningsgrunder enligt 
i ärendet föreliggande förslag till hyresavtal. 

Ärendebeskrivning 

Arbetet med planeringen av en nu skola vid Hjärup, på tomten "del av 
Stora Uppåkra 12:2, har fortskridit så långt att det nu föreligger förslag till 
anbudsinfordran jämte till denna hörande förslag till 
markanvisningsavtal och hyresavtal. 

Av reglementet för kommunstyrelsen framgår b.la att kommunstyrelsen 
kan besluta om förvärv och försäljningar av fast egendom för 
möjliggörande och verkställighet av beslut som följer av gällande 
översiktsplan, vilket är en tillämplig i fråga om nu aktuell byggnation. 
Kommunstyrelsen har också ett övergripande ansvar för tillseende av att 
erforderliga lokaler för egenregiverksamhet finns. 

Vid det förhållandet att det i ärendet förutsatt första hyresperiod för 
nyuppförd skolbyggnation avses vara 25 år bör ärendet i den delen, 
liksom vad gäller beräkningsgrunderna för hyressättningen, då detta kan 
anses vara av större ekonomisk betydelse för kommunen, vara föremål 
för kommunfullmäktiges beslut. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C) (0 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Ordförandens signatur 

C5 

Kommunstyrelsen 12(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

Forts.§ 45 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta dels att uppdra åt kommundirektören, att då enligt tillämpliga 
bestämmelser i lagen om offentlig upphandling, inhämta anbud enligt i 
ärendet föreliggande upphandlingsföreskrifter och övrigt 
förfrågningsunderlag, och efter utvärdering av inkomna anbud för 
kornmunstyrelsen redovisa förslag till tilldelning av kontrakt samt, att då 
med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande att besluta om 
mindre ändringar och tillägg till föreliggande förfrågningsunderlag, dels 
besluta föreslå kornmunfullmäktige besluta att vid antagande av anbud i 
ärendet godkänna att kommunstyrelsen tecknar hyresavtal med dels 
hyrestid, dels hyresberäkningsgrunder enligt i ärendet föreliggande 
förslag till hyresavtal. 

Särskilda uttalanden 
Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna meddelar att de 
avstår från att delta i beslutet med hänvisning till avgivet yttrande, se 
bilaga l. 

Ledamöterna för Centerpartiet meddelar att de avstår från ett delta i 
beslutet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-09 
Upphandlingsföreskrifter för skola 
Markanvisningsavtal för skola 
Hyresavtal skola 
Kravspecifikation skola 

Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 



Särskilt yttrande gällande Ny 
skola i Hjärup 

Vi socialdemokrater är positiva till att Staffanstorps 
kommun etablerar en ny skola, idrottshall inkl fritidsgård i Hjärup: 

Vi yrkade därför att Kommunstyrelsen skulle besluta följande: 

l. En F-6-skola med kapacitet på 420 elever och med möjlighet till 
utbyggnad till att omfatta även 7-9 ska byggas i Hjärup 

2. På skolans område ska en stor idrotthall byggas 

Vi delar således ma jo ritens uppfattning gällande skolan och 
idrottshallen däremot anser vi att tredje att satsen ska lyda enligt 
följande: 

3. att man uppdrar till kommundirektören tillsammans med 
Staffanstorps kommunfastighet AB att genomföra planering av en ny 
skola i Hjärup. 

Vi menar att Staffanstorps kommun har bildat ett bolag som ska bygga, 
förvalta och underhålla kommunens lokaler och därför ter det sig märkligt 
att man nu går ut externt för att få byggt en ny skola. Vi anser att man ska 
utnyttja befintlig kompetens och kapacitet. 

Notera också att Staffanstorps kommunfastighet AB håller på med en 
upphandling av byggtjänster för bolagets räkning. Det finns således inget 
som talar för att arbetet skulle fördröjas av att man anlitar sitt eget 
fastighetsbolag snarare tvärtom då upphandlingen redan pågår. 

Vi väljer därför att inte delta i beslutet 

Staffanstorp 2014-04-14 
För Socialdemokraterna 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 13(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§46 Bestämmelser för utdelande av minnesgåva och 

uppvaktning av anställda i Slaffanstorps kommun 
2014-KS-136 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta bestämmelserna för utdelande av minnesgåva och uppvaktning 
av anställda i Staffanstorps kommun enligt skrivelse daterad 2014-03-17. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser antagande av nya bestämmelser avseende utdelande av 
minnesgåva och uppvaktning av anställda i Staffanstorps kommun. 

Personalavdelningen har utarbetat ett förslag till bestämmelser avseende 
uppvaktning av anställda i samband med högtidsdagar och avgång vid 
tjänst m.m. i Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att anta bestämmelserna för utdelande av minnesgåva och 
uppvaktning av anställda i Staffanstorps kommun enligt skrivelse 
daterad 2014-03-17. 

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§ 61, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-25 
Bestämmelser för utdelande av minnesgåva och uppvaktning av anställda 
i Staffanstorps kommun, daterad 2014-03-17 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 14(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§47 Yttrande till förvaltningsrätten över skrivelse i ärende om 

laglighetsprövning av fullmäktiges beslut § 124, 2013 
2014-KS-37 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, daterad 
2014-03-20, till Förvaltningsrätten i Malmö. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 7 mars 2014 berett 
statfanstorps kornmun tillfälle att yttra sig över skrivelse enligt aktbilaga 
14 i mål om överklagande av kornmunfullmäktiges beslut den 21 oktober 
2013, § 124 i Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Liliana Lindström (M) yrkar att kornmunstyrelsen ska besluta att avge 
yttrande enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, daterad 2014-
03-20, till Förvaltningsrätten i Malmö. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kornmunstyrelsen ska besluta att avge 
yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö utarbetat av kommunstyrelsens 
andre vice ordförande, se bilaga l. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 

Kornmunstyrelsen godkälmer följande ornröstningsproposition. 
Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{ _) 4) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 15(33} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

Forts. § 47 

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har med 9 ja-röster och 4 nej
röster beslutat i enlighet med Liliana Lindströms (M) yrkande. 

o d. . l d ••t r mane e amo er T .. t .. d . Jans rgoran e ers a are J a N. A t " eJ vs ar 
Christian Sonesson (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) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) Ingrid Oxenby (M) x 
Helene Öhman (FP) x 

Reservationer 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 59, 2014 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-26 
Yttrande utarbetat av kommunstyrelsens ordförande daterat 2014-03-20 
inklusive bilagor 
Begäran om yttrande från Förvaltningsrätten i Malmö 

Justerandes signatur Ut d ra g sbestyrka n de 



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

Förvaltningsrätten i Malmö har i fåreläggande den 7 mars 2014 berett Staffanstorps kom
mun tillfälle att avge yttrande över skrivelse enligt aktbilaga 14 i rubricerat mål om över
klagande av kommunfullmäktiges i Staffanstorps kommun beslut den 21 oktober 2013, § 
124. 
Med anledning av det aktbilaga 14 innehåller skall redovisas under p A.-D. 

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 
l 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 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 medborgarforslag 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. 

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 fåreslagna 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 Il december 2013, § 118, beslutat dels att avslå i den i målet ak
tuella motionen framfort fårslag om kartläggning av vissa fårhållanden, dels fåreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i den del som avser antagande av en till
lämpningstaxa får kostavgift i särskilt boende. Beslutet togs utan beredning. V are sig hur 
många personer motionen berör eller några ekonomiska konsekvenser av fårslaget fanns 

/(J 



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 
kommunfullmäktige beslöt Socialnänmden att avslå motionens tredje att-sats. De två 
första att-satserna i motionen bereddes aldrig av Socialnänmden. 

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 bar delegerats till 
nämnden om bebovet 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 beller skett. 

Med hänvisning till ovanstående bifaller Staffanstorps kommun överklagandet 

Staffanstorp 2014-04-14 



OMKRETSEN ESLÖV I<ÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP 0101: ~i.l<lio ~~~ Oltr~ndo-Qlrd-., 
E-post: Dfriu~ue Talofon. 046·19 71 00 

-,.,.., Omi<Tcts<n, ~., l lll 50 lund 

Såhär hanteras oftast en motion i kommuner 
Motio nen Kommunfullmäktige Nämnd Kommunstyrelsen 

1 Fönlag. 
... 2 lnfonnalion.l vissa kommuner ... 3 Beredning. .. 4 Förslagtill beslut. 

En motion Jll' prescnt=s motionen l fullmäktige, .... Uimpllg .. Kommunstyrelsen 
inlwmmer. En motion ar l andra gM- den direkt till n!imnden n!imnd bereder 511!1ldel, diskuterar sakfrågan 
ett förstag av en ledamot ... dist<Uierur .akfrn!Jilll oc11 och f<ircslår ett svar p~ 
i lrommunlullm.,ktlge. , förestår ett svar p.1 mo- motionen. 
Den anv3nds mest av op· tionen IJ positionen som vill föra 5 Beslutet. Ledamolen som sl<rivil motionen 
upp sina f~gor l debatten. presenterar stn Id å l fullm.'ilrtige. Den dc· 

balteras och kommunfullm~ktige bcsluL1r om 
motionen. 

så här hanteras många motioner i statfanstorp 
r--------, 

Kommunfullmllktlp Nllmnd Kommunstyrelsen Motionen 

!!:::=. r-.:: .... 
~--tl...--:a!:' ·:--

~::- . •...r_ .. 

•-~~~·~ 2 lnfonnallon. Motionen presenleras 3 Försbg om han· 
lfullm5hlige. tering. Kommun· 

;- .t.~;::: 

?~~:~. 
:z.-.."a-. ... t -;:: 

·~-tak.~ -

1 Förslag. En motion 
Inkommer. 

:~~~;;;;;;;;;;~;;;;,~~::l:~-::"::::~:olllllllll.l.li'tyre~frnTsfMvi~ n!imnd som ska diskulera 
Sölklrn!Jilll och besfuLl om 

4 Beslut om hantering.ICommunfullmaktige motionen. 
beslutar vilken nämnd som ska disf<ulern sak· 

~gan och besfuLl l ~rendet. ••1111•.-j- 5 Beredning 

6 Avrapporterlng. En anrn:IIMI görs 
till lmmmunlul~ktige om all !irendet 

5r beslutat. 

och beslut. 
Nämnden h<!reder 
ärende!, diskuterar och 

· beslutar om motionen. 

Motståndet växer mot 
majoritetens genväg 

t 

Staffanstorps kommun har skapat en gen
väg för motioner. Kommunfulhnäktige 
skickar 1nånga direkttill facknämnder för 
beslut. Odemokratiskt, tycker oppositio
nen som efterlyser offentlig debatt i full
Inäktige före besluten. 
• sydsvenskan bcriltln· 
dc i onsdngstldn lngcn o m 
Pierre Sjllströms (S) kri
tiska motion om staffans
torps politiska klimat. Mo· 
tioncmns hchnnd ling tu· en 
s.'lk som n ii.mns: 

"Motioner nvgörs t slutnn 
sammanträden istiillct mr 
konuuu nfullmäktige (som 
ilr e tt offenlllb't samman
triidc) fllr ntl delvis undvi
ka 'onödig' puhltcltet n v op
positionens förslag." 

- Fullmäktige är folkvRldu
PoiiUkemn lnlhnndcmn iir 
valda av pnrt:lcmn,p:\pcknr 
i'ierre Sjöström. 

Motionernus v'.ij: har de
batterats i fu llmllktit:e Oern 

gånger pit senare iir. FlenL 
partler llr missnöjdn-

Vid scnn_<:te snm mnntrll· 
d et l m lindngs gill ide det 
Lulla Olsens (S) motlon om 
jllmknln1: av laxurna för 
kostavgift l siinlkill boende-

Hon mcnnr ntt miinnds
nvgiften p d 2 495 kronor 
slår hiirt, siir:lkill mot lild re 
kvinnor medlåg pension. 

Motionen har varit och 
vlln l i kommunstyrelsen . 
Den m oderata mnjorltc
ten rurcslog fullm!iktige att 
skiekn den till sucialnfimn
dcn. 

Pierre Sjöström (S) reser· 
vcrnde sig. Han tyckte att 
socinlnlimnden barn sim ile 
få yttm sig, inte bcs!Ut.'L. 

Nllr motionen kom till· 
bukn till fullmäktige i mAn· 
d ngs gick den som väntat 
vidare tlllnftm ndcn. 

Laila Olse n (S) kriivde i tn
larslolcn lekb-iives ntl mo
tionen skulle i1tervfmda till 
full rn.'iktlgC-

-Del i\r dfir som t:uciind
ringar ska bestums och ex
tro budgetmedel ka n t ill· 
delas. 

l..niln Olsen Ur vice ord· 
fOrande l soclnlnllnm den, 
och fOrsökte d riva frågan 
där i våroLS. 

- Nämnden sitter l en r'.iv
sax. Vi n1ii.c;tc ta det inon1 
hudgeten eller vilnta i två 
år på extra medel. 

Hon f;\r en sista chans nll 
tala för sin sak i fullmllktl· 
ge, nllr motionen :ltervlln· 
der friin socialnämnden. 

-Men dil är det bnra en 
anmfilnn, inget beslu t.s
lirende. Jng kan begära or· 
det, m en beslutet iir rcdnn 
fattat. 

Laila Olsen ser sin mo
tio n som en jämställdhets· 
frngn, som hö r h emma 
i fu llmäktige, inte i faek
nämn ll. 

Soclaldemokr.Lterna gick 
fi.lr n i1grn i1r sedan med p:l 
ntt sl<lckn vlssn motioner 
till nllmnder fllr be-~ lut. 

-Det var när Stnffans
torpspllrtlet In en massn 
motioner om häckar. tr.llik· 
skyltar och liknande. Vi vnr 
med pr\ m ajoritetens fdr-

PierreSjöström (S). 

sing nu prövn nt.t li•ta tek
n iska nllmnden besluta om 
sådant, sliger !..alla Olsen-

- Men sen har det vidgats 
till ntt giilln p rincipiella fr.i
gor som ä r vikli~;n ntt ilis
kutern i full mäktige. 

Även Bj llm Magnusson 
{Fl') hnr motlonernt om 
motioner. 

- Bedömningen av vad 
som sk.n nvgörns i fullrnäk· 
tlge sker godtyckligt, u tan 
objektiv :malys n v vnd som 
llr principiellt vlktil.'t. tyck· 
crhnn-

TEXT: BJÖRN 
SJÖ ....... ..,. __.,v 

g l morgon: ChriitiJn Sonessen 
bemöter kritiken. 

··a låst 
på den 
offentliga 
debatten•• 
• Lagstiftarens Ide är 
att motJoner ska d ebat
teras och beslutas l full
m:lktlge. 

-Det h:Jr lir att l:ig-
ga lock på d e n politis
ka diskussionen, säger 
satsvetaren Anders 
Sannersted t. satsveta
re vid Lunds universitet. 

Anders Sannersted l vet Ing
en tmnnn kommtm som be· 
sluw.r om motioner så som 
i Sw.1J'nnstorp. 

- Del hiidir ovanligt_ l en 
del perifern ärenden kan 
det vnrn brn o m e n fnck· 
nämnd tar b c_,lutct, men 
det norm illa är del U\s l full
mäktige, sliger ban. 

l Stnffnnslorp fiir poli
tiker fn\n mindre partler 
som Inte sitter i namnder 
aldrig chans att rösta för 
s in mutlou. 

- Hnr mnn bnra cnslli!u1 
mnndnt i ftllimilkllge sil 
blir m nn här bl å-~t ph den 
offentliga debatten , sliger 
Anders Sannerstedt. 

l kommunallagen står nu 
kommunfullmäktige skn 
fnttn beslut om motioner. 
Men det st.l1r också att den 
"l vissa llrenden" kan övcr-
111ta beslut till en niim nd. 
Hclcnn I.Jnde är fdrbunds
jurlst pli SKL och förkln
löll' ntt om någon motione
rar om ett eykeh'tilllllr det 
b ilttrc om tekniska nlimn· 
den som har hand 0 111 mul· 
rn cykcllftlill beslutar om 
motionen. 

Modellen som n nvlln ds 
i Slnffnnsto rp där kom· 
m uns tyrelsen föreslår vil
ken n ilmnd som ska prö· 
vn oclt besluta känner hon 
dock !ute igen . 

-Det IIIter viildib't um
stlindlib't. 

Ochäven om det Inte lir ju
ridiskt tvingnnde nlt bcslu· 
ta om motioner l fullmäkti· 
ge så llr tl llviigag;\ngssllttct 
int e 1111\ie med da~:cns dis
k ussion 0111 ntl rördjupa 
och ö ppnn upp mer i den 
kommuna iR demokrntln , 
mennr Anders Snnner
stedt. 

-De politiska. pa.rliema. 
har ett demokratiskt a n · 
svnr. ViUjcr mun un skicku 
bort nlln motio ner pli del 
h llr viset fn\n fullmllktii:Clö 
b ord nl1 begränsas inblick
en i del kom munaln arbe
tet. 

TEXT: JESSICA 
ZlEGERER 
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OMKRETSEN ESLÖV I<ÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP 
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o.i:t.&.wU'I~ &l::':ldrdtdW, C"..f.lrM~ 
[pall~IOrt'Cbla~ Tdrb\.0.&61'!7100 
~-Orinoln.~\WSOUnd 

Kommunalråd försvarar 
genvägar för motioner 
STAITNISTORP ba1W> kommer lod1 dir. wir .. prmdplol t.olarf· -D<t nnou andn dit. min.., om •1 ir ensamma. 
a Kommunalrådet Christi<m Sonesson v.fllrharnl-lnl)ono- ........ Ulla Olsen siu.t:r l fullm5k· VI har 290 knii1D1UIIt:l. llet 

(M)är övertygad om attS~nstorp föl· ...-~~- - Det rille VI. Social· Up! odJ lt mal nrlc: lrnlr llåijcr !Ål POl: vildiD Dl) U · 
nlhardotthlr~ nlrnndm w titta p1 det. budc<t.n tu oeh lwllim· et. Om VI ir ensamma om 

jer kommunallagen. Han dömer istället -VI övervip:r deL Det &blivs det s1 onknmmu naffinlq. det hlr s1 ir det viklllt all 
ut andra kommuners sättatt tolka den. finns en poloc au ha dtL det p1 aodalnimnden au Vlrfilr ....... ni. enll&t rnlnnislwr 10m ska bedljma 

Yaf6rvlle ni Intetljust p tW knmmunful!mllctllt apertMnl. ..... pnsb ass nop cramlw buni ll}r. 
l ~ tldulnc fick stillnln&st&pnde till mo- ..... _motion,_ ochfarall det. .....,_...,m-.J». 

f_ t. Sblrmslorpspollt!lw- tionm. -..attlpomJk*· -.""'Inte al få full. ... dl*? mn,JD51Ca 
na kritik för an dc liUU .... ,..,..pr6var ~-tar--- mllctlp aldrt& alp sitt -Det m iac Inte. Det •111 ZI[CDDI - ~= 
locke! pl den politiska dis- Inte ljllva li!nlllpt l mo- 11ft Isanieiii boendo?l:ul· ,....,..,? Ja: Inte spelallen L Od!Jac -· kussionen '""om an llta -...--·..w.. 
nlmndtr avzt>111 motioner. andra.....,_? 

Motioner kan inte delegeras -Sl ir det Inte. l!n mo- -Man kan odts1 •i.ncb 
tlon l Stalfanstorr filUer p1 deL Jtommunfullm.Sktl. 
l:ommu~ OCD rids &<ska in.., faua beslut som 
l fuDmlkll&<-Sahn pr den ln .. lr av prinQpldlkarak· STIJT AI<STDRP tlon har •-ido. i fuUmlkllle- ·~i cinlaJcns ~ olut"lnam mirfriD det :l!1 
ull knmmunstyn:!xn och tir. Dl r1s1«nr Yl B beslut • Beslut am motioner Din:mot bar fuUmiktip: en Ä l-m Jan 'JU mall som lr 1:1· motionen ricktes. 
dl &Or de en b~ömning. p1 fd nlvl och fl ett a· oeh bn Inte delepr.a tJU en &<Dudlll<l1dldlrt an alllld pert pl knmmunalrin \id -Det finns in&<nlln& som 
År im>det av en principiell ett b-la!;. Om fuDmlktlz• nlmnd.De!menarWde llta sina linnden lK:rodas Gö..,boQCI uaivenltet rea· pekat pi. undanlal: krinc 
beslctlfenhetskndcn beslu· beslutar om en rond dl m ~:n flrumclepartemenlet av en n1mrul, dler en luU- cuar. detta. Ja; har nirt all ffir· 
w .. fullmiktlic. annan telullska nirnndea hade odlaperter pi kom· mik~n&. Innan -llinlör man ett in:Dde m vari!rln d en hlr ldfn 
bn besintet fallaS l oimn- pl&nuaiC:OIIDIWI-- munallt !t. en imule ••-.Dn .., knm· till cn nlmnd s1 undennl- knmmu. 
derna. Och det Ar pmb. fl lieVIllAr ni Insynen munfuUmlktlll=. dcu !ta· nenr man all:mlnbetens Han birni...- odts1 tlD 
motioner JOrD brd6ms \"U2 l det kommunala wtJe. Finansdrpar~<Mtnl<t kom- tarina SUocllxrz. kanslirid IDSYD l buluutallandeL :m. kommunerna lr e.n P· 
av principiell kanlair. si· let-llllbttabeslul mcntttat inteCIISld!cb fall, pliiDarudtpart<mtD .. L Iletir alln.rlicL spqlln& av rlksd>&cn odJ 
&<rCtristlan Son=on (M~ IÅitnlrum? mm emudit kan s1ps :att att c:o mo<lan tam knmmer 

Eflli&! apo:rta< bn man - Fbr fullm:ilctl&eiedamii- beslut lln:ndcn som en le- l Slolfanslarp rrautr dir- PI fullmlkllpm6ten kan till riksnh-i lntul<ulle kun· 
Inte deltpra bulul om tema ir det aldril ett pro- darnot •id<t '""om en mo- tmot polltlkuna att det allminbeten komm1. oeh na &YIGr.u nlgon ano&n· 
- .hurrtmrn3rdott blun. Motlunlren ln!Uuds tlon In.., kan ddqau en· rlc:ku med att kommun· lyma. medla nimnduna st.ans in i rilr.sdap:n. !lur 
mod ort~ till nlmndo:ma. Dln!mot llzt llontmurtall1ce fullmi ktl&< fattar beslut l StalfanstniJl ir I IIIlD L Jan nnll& SWf&nsuJrpsmude-

- "l'pper!il(. Nlr luilmD- sl har allminbeten In~< - Pullmilrtl&< kan Inte om att beslut ska f:attu nl· 1\Jnall hlmisar till kum- len lr m han Inte. 
tige f:l!1M beslut om \ill<en tliJ.clnl diL Den kritiken ddqmt 11 en lllmnd an ""'aJUWlSt:tm. muualtl&tn dit det sUr :all - Ja& boppas an det ir 
nlrnnd som ska latta be- bn Joc fiimi. Men dc kan la:la beslut l etllr=dcsom Men det lrförfxlande for es> moUnn "bblr ben>das d. oer!lart "'=lllt-
slutet s! tar fuUmiktlr;e ett kamma tlU tun~ .. De- e:n ledamot ttcnnm m mo· demokr.ltln. mctlldt suto- att fullm1lttl&< lwl fana be- JUSICAlJtCtJ.Dt 



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

Vi reservera oss mot majoritetens beslut till förmån för följande yttrande: 

Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 7 mars 2014 berett Staffanstorps kom
mun tillfälle att avge yttrande över skrivelse enligt aktbilaga 14 i rubricerat mål om över
klagande av kommunfullmäktiges i Staffanstorps kommun beslut den 21 oktober 2013, § 
124. 
Med anledning av det aktbilaga 14 innehåller skall redovisas under p A.-D. 

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
gariörslag till styrelsen eller annan nämnd (KL 5:25). 

Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarforslag gäller dock endast i ärenden som en
ligt kommunallagen inte är forbehållna 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 



Socialnänmden har den 11 december 2013, § 118, beslutat dels att avslå i den i målet ak
tuella motionen framfort fårslag om kartläggning av vissa fårhållanden, dels fåreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i den del som avser antagande av en till
lämpningstaxa får 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 Socialnämndens 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 Socialnänmden att avslå motionens tredje att-sats. De två 
fårsta att-satserna i motionen bereddes aldrig av Socialnänmden. 

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. stafranstorps 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. 

Med hänvisning till ovanstående bifaller Staffanstorps kommun överklagandet 

För Socialdemokraterna 
S taffanstorp 2 O 14-04-14 

if/ 
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Såhär hanteras oftast en motion i kommuner 
Motio nen Kommunfullmäktige Nämnd Kommunstyrelsen 

:n. Förslag. 
... 2 lnfonnation. l viss.1 lmmmuncr ... 3 Beredning. 

.. 4 Fllrslag till beslut. 
En motion ... presenteras motionen l fuUmtllttige, ... Lllmpllg ~ l<ommunstyrelsen 

inlmmm~r. En motion är landra går den direkt till n.'imnden. n~mnd bereder ~rendet, dlskutcrar S.li<frågan 
elt föl'\lilg av en ledamul dlsl<uternr sakfrågan och och föreslår elt svar på 
i lmmmunfullm.,ktige. , föres13r ett svar på mo· motionen. 
Den anv~nds mest av op- tlonen. IJ positionen som vill f öm s Beslutet. Ledamoten som slutvit motionen 
upp sina frågor i debatten. prcsenternr sin Idol l fultm:iktlgc. Den dc-

balteras och kommunfullrn.'iktlgc beslutar om 
motionen. 

Så här hanteras många motioner i statfanstorp 
Motionen 

=- "·. o 
. . J.,-, ·--
:.~s.. 

- 1. -r==-
~~=--
... !.--~~-:::_ ~_-r-· · 

:n Förslag. En motion 
inkommer. 

Kommunfullmäktige 

4 Beslut om hnntering. ICommunfullm~ktigc 

bestutar vlll<en n~mnd som ska dlstwtera sak
frågan och beslu~, l lirend et. 

6 Avrapportering. En anmlilan görs 
till kommunfullmllktigc om alllirendet 

är beslutat. 

Nlmnd 

S Beredning 
och beslut. 

N~mnden bereder 
iirendet, diskuterar och 
beslutar om motionen. 

~--------------~ 
Kommunstyrelsen 

3 Försbg om han
tering. Kommun· 

styrelsen rareslår vilken 
n.~mnd som sk.1 dislrutera 
satefrågan och bestum om 
motionen. 

Motståndet växer mot 
majoritetens genväg 

l 

Staffanstorps kommun har skapat en gen
väg för motioner. Kon1munfulln1äkt ige 
skickar n1ånga direkt till facknätunder för 
beslut. Odemokratiskt, tycker oppositio
nen som efterlyser offentlig debatt i full
tnäktige före besluten. 
11 Syclsvensknn berlltln
de l onsdagstidningen om 
Pierre Sjöströms (S) kri· 
tiska motion om Staffans· 
torps politiska klimat. Mo· 
tionct1u1.q behandling är en 
~ak ~om nl:itnns: 

"Motioner avgörs i slutna 
srunmantr'.iden istilllct fiir 
konuuuufullmiikth:c (som 
lir etl offenllib't sammnn
lrllcle) mt· nu delvis undvi
ka 'onödig' publicitet av op
positionens filrslag." 

-Fullmäktige är folkvnldu. 
Polllll<ernn i nllmmlernu iir 
vnldn n v partlcn1n, påpcknr 
!'len-c Sjöström. 

Motionernas v'.ig hur de
llnttemt.s l fullmäkth:c llcr.t 

gi\ngcr piL scnurc Ur. Flera 
parUer llr missnöjda. 

Vid senn.~te sammantril
det l mdndags gällde det 
Laila Olsens (S) motion om 
jilmkning av taxorna rör 
kost.nvgifl i siirskill boende. 

Hon tucnnr nn tni\nnds .. 
UVb'iftcn på 2495 kronor 
s llir hlirt, sär.;kilt mol illdrc 
kvinnor med låg pension. 

Motionen har varit och 
vlinl i kommunstyrelsen. 
Uen moderata mnjorile
len m reslog fulhniil<tige n n 
skicka den lill sucialnihnn
den. 

Pierre Sjöström (S) reser
verade sig. Han tyckte an 
socinlnlimnden barn skulle 
f:\ yttra sig, inte besluta. 

Nilr motionen kom till
baka till fullmlii\Uge f mlin· 
dngs gick den som vilnt.nt 
vldnre till nlimnden. 

Lalla Ols~n (S) krävde i to
hm;tolen rårgäves att mo
tionen skulle återvända till 
fulhnllktigc. 

- Uel ii r dlir som t:u:ciind
rinl!ar ska heslutas och ex
tra budgctmeclel kan till
delas. 

l ..n lin Olsen ilr vice ord
fclranrle l socinlnllmnden, 
och fursillrte driva frågan 
där i vii.ru.s. 

- Näumden sitter i en r'.iv
snx. Vi nu~c;tc L'\ det inont 
budgelen eller viintn i tvlt 
dr på e>.trn medel. 

Hon fnr en sista chans nu 
tala mr sin sak i fullmliktl · 
);e, nUr motionen åtcrvän· 
cler frän socialnämnden. 

-Men dii lir det bnra e n 
nnmlllnn, inget lleslul.'l 
lirendc. Jng knn begiirn or
det, men beslutet är rednn 
fattat. 

Laila Olsen ser sin mo
tion som en j:imstillldhet.s
frl'agn, sant hör hcnunn 
i fullmäktige, inte i fack
niimnd. 

Socialdemokr.ttcrna gick 
för lllib'TII itr sedan med pil 
aut sklc!kn vissn motioner 
till n:lmnder för hc.~lut. 

-Det var nlir stoffans
torpspartiet la en massa 
motioner om biiclmr, tmfik
~kyltnr oclt liknande. Vi vnr 
med på mnjoriteteus mr-

Pierre Sjöström (S). 

sing nu p rövn ntt liltn tek
nl~kn ntfmndcn beslut.n om 
sådant, sliger Lalla Olsen. 

-Men sen hur det vidgat.~ 
till utt gäll u ptincipiella fru
gor· som är vikliga att clis
kutcra l fullmäktige. 

i\ven Bjönt Magnusson 
Cf'P) hnr motionerat om 
motioner. 

-Bedömningen av vad 
som ska u~oiiras i fullmäk
tige sl\cr godtyckligt, u !Jm 
objektiv nnnlys n v vad som 
lir principiellt viktlb'l. tyck
erhun. 

TEXT: BJÖRN 
SJÖ ........ _ .......,w 

• l mor!)on: Christian Sonessen 
bemöter kriliken. 

··a låst 
på den 
offentliga 
debatten·· 
• LagstffUrens ide är 
att motionerska d e bat
teras och beslutas l full 
mäktige. 

-Det här lir a tt läg-
ga lock på den p olitis
ka d iskussionen, säg~r 
stlltsvetaren Anders 
S annerstedt, statsveta· 
re vid Lunds universitet. 

Anders Sannersted t vet Ing
en annan kommun som bc
slutor om motioner så som 
i Statrunstorp. 

-Det h ii r är ovanligt. l en 
del pctifern ärenden lcnn 
det vnrn bra om en fnck
n llmnd tar beslutet. men 
clelnorrnaln är clel tas i Cull
milkLlgc, silger han. 

l St.nfrnnstorp fiir poli
tiker från mindre partier 
som Inte sitter i n!lmnder 
alclrig chans au. riist:a för 
sln motion. 

-H nr man bara ensUllill 
mnndnt l fullmäktige sa\ 
blir man hlir bliist på den 
offentliga debatten, sliger 
Anders Saunersteclt. 

1 kommunilllilgcn ståt· nu 
kommunfulhnliktlge skn 
fattat bc.•lut om motioner. 
Men clet står ocksii att den 
"i vissa ärcnclen" kan över
låtll beslut till en niimncl. 
Helenn IJnde lir rdrbundn
jurfst på SKL och frlrkln
mr att om någon motlone
r.tr om en cykelstilll är det 
bUttre om tekniska nilmn
dcn som har hand om mtcl
rn cykelstiill besila t.nr om 
motionen. 

Mnclellen som novlinels 
i Slaffanstorp clär kom
munstyrelsen rareslår vil
ken niimnd som ska prö
va och bcslut.n kfuutcr hon 
dock int.e igen. 

-Det låter vlildigt om
sllindHJ,'l. 

Ochllvenomclct inte lir ju
rlcllskltvingmnlc nu. bcsln· 
tnom motioner i fnllmältti
gc sillir tillvlfgngångssllttct 
inte i linje mccl dagens dis · 
kussion om att förcljupa 
och öppru1 upp mer i elen 
kommunnia dcmokr.nin, 
n1cnnr Anders Snnncr· 
st cd t. 

-De politiska partierna 
hilr ett demokr.1tiskt an
uvnr. Villjcr mnn att sk.Jckn 
hort all ln molfoner pli del 
hiir viset från fullmäktige.~ 
bord sil begränsas inblick
en l del kommunula arbe
t.et. 

TEKT: JESSICA 
ZJEGERER ......_. 
•f'IM~WI 
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OMKRETSEN ESLÖV I<ÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP 

Kommunalråd försvarar 
genvägar för motioner 
STWf.viSTOOP batl.en kommer lndl dir. et lr w ptndplall t.obf· -Del flnna andra s1tt. vctlnt.eomvlironsammL 

11 Kommunalrådet Christian Sonessen v.tllrlarnllnblnlyra- -- !.alla Obtnstu~rl fullmil<· VI har 290 kllmmuner. Det 

(M) är övertygad om att Staffanstofp föl· pbtser l IISmnclem;a om - Det ville vi. Social· lip! och lr med ntJ< 1r n1r &ldUtr ål nott'~ m>"t:k· 
nlhlrdothlr~ nlmnden aka titta p1 det. buc!&<tm tu och kan lim· et. Om vi ir cnsamma om 

jer kommunallagen. Han dömer istället -Vi Overviccr deL Det Bc:Mvs det al ankommer nafilraJ.a&. det bir dirdet v11ct1t;t au 

ut andra kommuners sätt att tolka den. finns en poln' au ha deL det p1 socWnimDden au Yarf6r Wfbr ni. eniiJI mlnnisi!Dr Jam ska bedöma 
-1111cnllntetajust p lillkllaununful~ upertema ........ prDia cm nop.puskar hut vi cer. 

J ~DS Udnin& fick llillninptApndc Ull mo- Lli.a ~~~aen~..-1 ........ och !öru\1 deL RDWmm~ctnW_ ... 
TDlt JESSICA {-i· Satr:mstorpspolltlker- tionm. mwdulmlktlp ctnJin*· - ctn Ini• .. ~full- ..... hlll7 

noltritik fiir nu de liuer M.,"*""ktipprllvar ,q,.._,.,llrlccotno- mlktlp alclrtl &lp sitt -Det vctjq Inte. Det •10 ZII:GDWI -locket p1 den polltbkl. dis- Inte sJJM fl!nbpt l mo· &lftlslnld!J bowlde?t:ax· lukfdpn? J q Inte spdcul=l Och jq -· ~-
kussionen &rnom an llta 

Jlc:oMn. --·mlnp nlmnder a-rcOnt. motioner. andf2-? 

Motioner kan inte delegeras - Sl är det Inte. l!n mo- -Man kan ockal Ylnda 
tloo l St.atransto'l' löUer p1 det. Kommuofullm!ktl· 
kllmmunallagen. Dm vlcks EJ: ska inte faua beslut som 
ltullmntft:e.sedanlitdeo Inte ir av principlcll kanfl. STAJTAMSTOIIJ' tioo lur rickt l fullmiktt&c. vetan: i ~ens~ slut• tnom ob.lrfrin det .U 
tiU kommunstyrelsen och tlr. Dl riskenr Yl fil heslut • BesJul om motioner Din:mot bu lullmlkti&< en Å'"" Jan 1\ln-oll som lr u - motionen ricktcs. 
dl J:(ir de en bed5mnl~~~:. plld nlvl och f& ett • · och kan Inte delea•r.n Ull .. '"'""~u sk)idlr,het an alltid port plluJmmunalriitt vid -lktl!nns ln&entin&som 
År in:ndet av en principiell el! b-lag. Om fuUmlktJ~e nlmnd. 0.1 mo"" r W do IllA s ina in:nden beredas Gilt.eboQ;S univenilet res· pekar p l un dautar. l<rinK 
heska!Tenbetska den heslu · beslutar om en ruadtll men flnmsdepatUmenh!t av en n.lmnd, eller en luU· c eror: detUL J ar; hor n irt att fil<· 
t:u :rt fullmiktl.ct. annar1 tekniska n ämnden hade adl~pikom· mlikti~n:dnln«. Innan -lllnflir man eu ~nde rti nrtfrf.n deu bir ld ~n 
l<."Ul beslutet fatw l nimn· planerat en &IUI&n.- mumolrJtt. ttt J..tende &\"lÖts zv kom- Ull en n.lmnd s4 underml· kommer. 
deroa. Och det lr pnska fl BeerinoM ni Insynen munfullmlktl&e. ~K&- nerar m;m allminhelens liAn hinvisar ocksi tiU 
motion u som bedöms \'1J'il l det kommunal• ..- Pinans<kpuu:mentrt kllm· Urin a SW1dher;. kanslirid IIU)'tl l besluLYfatt&ndeL att kcmmunem.a :Lr en u -
•• priod pld l karakt.lr, li· tet pnom an tottabeslut menteror Inte ct>Siålda laD, pl finansdepancnent.eL Dct lr allvu~ spqlln& av r!luch&en ocla 
&«CJuisåo.n Sonesson (M~ l slutna rum? men &<Oudlt kan dplatt an en motlon aom kom.mu 

(nJict o:xperter kan man - FOr fullmlktl&dedamö· beslut lirenden som en lo- l SUft.lnstCllp menar d lr· pj fullmllctiCem6l kan Ull riksnlri Inte skulle ku n· 
Inte~ beslut om tema ir det aldrta ett p ro- darnot \'ickt crnom en mo- emot poliUkema att det allminheten komma. och na aVEOr.u nlgon annoan-
rnotloner.hurrimmardot blem. Mottoniren Inbjuds u on inte kan dd""'"" CD· rlc.ker med an kommun- lyosn .. medan nimndcm> a~ns in l rt~<a~~qen. llur 
mtdel1system? till oiirnndenuL Dln:mot lll;t kllmmunallq:on. fullrnAkUse fottar be.olut t Staflanstvrp lr >lutnL Jan •-anltc StaflanstDrpsnaodd· 
- lpperli~L Nir lullml.lt· s1 bar allminhcteo Inte - FuUmiiktl&e kan Inte om att beslut ska filtus nl· 1\ll\'ölll h lnvlJ&r till kom- Ieo ir vet han Inte. 

tl!lc fal1:lr beslut om \iiJcm lill&lna diL Den krillen ddc&en lt en nlrnnd &Il r;un annanstans. munallqen dir detstAr att -J• K boppu on d et ir 
oiirnnd som w fatu be- kan jq länt>. Men de kan baa beslut lett lrende oom Men det lr flirodande för en motion •bOf beredas d. oerla6rt cn=IJit. 
slutet så tar fullmiktl&< ett komma till fullmiJctl&e. n.. rn lec:b.mot cmom m mo· dcmokralln. menade s UU· att lullmllnl&< kan f>UJl be- IUSICA lttGUtl 



STAFFANSTORPS 
ICOMMUN 

Kommunstyrelsen 16(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§48 Samråd för en dubbel 130 kV markkabel vid Flackarp i 

statfanstorps kommun 
2014-KS-131 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inga synpunkter finns på förslaget att framlägga en dubbel130 kV 
kabel i mark på angiven plats. 

Ärendebeskrivning 

E.ON Elnät avser förlägga en dubbel 130 kV kabel i mark mellan en 
planerad transformatorstation och en planerad omformarstation vid 
Flackarp i Staffanstorps kommun. 

Staffanstorps kommun har beretts möjligheten att lämna synpunkter 
avseende E.ON Elnäts planer att framlägga en dubbel 130 kV kabel i 
mark. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att inga synpunkter finns på förslaget att framlägga en dubbel130 
k V kabel i mark på angiven plats. 

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§ 62, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-20 
Samråd underlag 
Kartor 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 17(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§49 Yttrande över Svenska Kraftnäts nya skrivelse avseende 

ansökan om förlängd koncession avseende en 400 kV 

ledning mellan Kimstad, Sege och Arrie 
2014-KS-31 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, daterad 
2014-03-26, till Näringsdepartementet. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har av regeringen beretts möjlighet att bemöta 
Svenska Kraftnäts, verksamhetsutövarens, svar 2014-02-07 på bland annat 
kornmunens yttrande 2013-12-27 över verksamhetsutövarens ansökan. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att avge yttrande enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 
daterad 2014-03-26, till Näringsdepartementet 

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§ 63, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-26 
Yttrande utarbetat av kommunstyrelsens ordförande daterat 2014-03-26 
Svenska Kraftnäts skrivelse 
Begäran om yttrande 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 1J 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 18(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§50 Detaljplan för Stora Råby 32:13 m fl i Lund, Lunds kommun 
2014-KS-102 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Lunds kommun avge följande yttrande: 
Staffanstorps kommun har följande synpunkter på planförslaget 
Dagvatten 
I samrådshandlingen redogörs för Lunds kommuns dagvattenstrategi, 
här finns riktlinjer för fördröjning och rening av dagvatten från 
industrimark (kvartersmark) och från gatumark. Inom det nu aktuella 
området kommer detta att ske genom fördröjning och rening på 
parkmar k. A v redogörelse över vilka vattenförekomster som påverkas av 
dagvattenutsläpp framgår statusklassningar, brister och målår. För att 
ytterligare öka tydligheten bör redovisningen bli mer detaljerad och för 
alla de aktuella vattenförekomstema (både den primära 
vattenförekomsten samt alla nedströms liggande) även redovisas namn 
och nummer som hur dessa kan påverkas. Därutöver bör redovisningen 
konkretiseras med en redovisning av vilka faktiska föroreningar som 
förväntas i dagvatten och som kan påverka vattenförekomsterna status, 
m.m. samt hur omfattande rening som förväntas ske i 
dagvattenanläggningen. 
Områdets struktur 
Planen har en indelning av industrimark som kopplas till behovet av 
skyddsavstånd som är mycket bra. Dispositionen av byggnadshöjder tar 
god hänsyn till den visuella påverkan den nya bebyggelsen kan ha på 
Höje å:s dalgång och landskapet söder därom. Denna hänsyn förstärks av 
det park/grönområde som planeras i södra delen av planområdet 
Trafik 
Det är positivt med en struktur för gång- och cykelväg som knyts till 
befintligt cykelvägnät och ger en koppling av området både till Lund och 
Staffanstorp. Det är också positivt att hänsyn tagits som möjliggör en 
eventuellt framtida spårväg mot Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Lunds kommun har för yttrande översänt detaljplan för Stora Råby 32:13 
m.fl. i Lund. Området är beläget strax norr om kommungränsen till 
Staffanstorp och gränsar i väster till väg E22. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

C'__) 

Kommunstyrelsen 19(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

Forts.§ 50 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Lunds kommun avge följande yttrande: 
Staffanstorps kommun har följande synpunkter på planförslaget 
Dagvatten 
I samrådshandlingen redogörs för Lunds kommuns dagvattenstrategi, 
här finns riktlinjer för fördröjning och rening av dagvatten från 
industrimark (kvartersmark) och från gatumark. Inom det nu aktuella 
området kommer detta att ske genom fördröjning och rening på 
parkmark A v redogörelse över vilka vattenförekomster som påverkas av 
dagvattenutsläpp framgår statusklassningar, brister och målår. För att 
ytterligare öka tydligheten bör redovisningen bli mer detaljerad od1 för 
alla de aktuella vattenförekomstema (både den primära 
vattenförekomsten samt alla nedströms liggande) även redovisas namn 
och nummer som hur dessa kan påverkas. Därutöver bör redovisningen 
konkretiseras med en redovisning av vilka faktiska föroreningar som 
förväntas i dagvatten och som kan påverka vattenförekomsterna status m 
m samt hur omfattande rening som förväntas ske i 
dagva ttenanläggningen. 
Områdets struktur 
Planen har en indelning av industrimark som kopplas till behovet av 
skyddsavstånd som är mycket bra. Dispositionen av byggnadshöjder tar 
god hänsyn till den visuella påverkan den nya bebyggelsen kan ha på 
Höje å:s dalgång och landskapet söder därom. Denna hänsyn förstärks av 
det park/grönområde som planeras i södra delen av planområdet 
Trafik 
Det är positivt med en struktur för gång- och cykelväg som knyts till 
befintligt cykelvägnät och ger en koppling av området både till Lund och 
Staffanstorp. Det är också positivt att hänsyn tagits som möjliggör en 
eventuellt framtida spårväg mot Staffanstorp. 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 50 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 64, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-20 
Remiss 
Planbeskrivning 
Karta 

20(33) 

DATUM: 2014-04-14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

t/J 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 21(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§51 Besvarande av motion om kompensation till skolorna för 

utökad undervisningstid i matematik ht 2013 
2013-KS-255 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med i det tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-13, redovisade förhållanden 
anse motionen besvarad såvitt gäller att kompensation ska utges till 
berörda skolor för utökad undervisningstid i maternatik i årskurs ett till 
tre höstterrrilnen 2013. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har den 18 oktober 2013 lämnat in en motion om 
kompensation till skolorna för utökad undervisningstid i rnatematik 
höstterminen 2013. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 25 
november 2013 § 161, att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kornmunstyrelsen ska besluta föreslå 
kornmunfullmäktige besluta att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-
02-13, redovisade förhållanden anse motionen besvarad såvitt gäller att 
kompensation ska utges till berörda skolor för utökad undervisningstid i 
rnatematik i årskurs ett till tre höstterrrilnen 2013. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kornmunstyrelsen ska besluta föreslå 
kornmunfullmäktige besluta att med i tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-
13, redovisade förhållanden anse dels motionen vara bifallen i sin första 
att-sats såvitt gäller att kompensation ska utges till berörda skolor för 
utökad undervisningstid i rnatematik i årskurs ett till tre höstterrrilnen 
2013, dels anse motionens andra att-sats vara besvarad. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c5 !ffi 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

cS 

Kommunstyrelsen 22(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

Forts. § 51 

Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har med 9 ja-röster och 4 nej
röster beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

o d' . l d "t r mane e amo er T" t.. d .. tt . Jans :goran e er sa are J a N. A f €J vs ar 
Christian Sonesson (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) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Ta b ich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) Ingrid Oxenby (M) x 
Helene Öhman (FP) x 

Reservationer 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 65, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-21 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 11, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-13 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

if/ 



Reservation kompensation till 
skolorna för utökad undervisningstid 

Vi reserverar oss mot majoritetens beslut som anser att motionen är be

svarad. Tack vare vår motion (och interpellation) uppmärksammades att 

skolorna inte hade fått ta del av det generella statsbidraget (26 kr/invånare) som var 

riktat för skolornas utökad undervisningstid i årskurs 1-3. 

Under december månad fick de berörda skolorna del av medlen utifrån antal elever. 

Således har Staffanstorps kmmnun vidtagit en åtgärd för att kompensera skolorna 

men först efter att Socialdemokraterna hade väckt en interpellation som sedan följ

des efter av en motion. 

Vi ser givetvis positivt att majoriteten har kompenserat våra skolor i enlighet med 

vårt förslag. 

Att bifalla första att-satsen hindras dock av majoritetens prestige vilket vi givetvis 

beklagar. 

Det krävs mod att bifalla en motion skriven av oppositionen. Det tycks salmas i vår 

kmmnun. 

För Socialdemokraterna 

Staffanstorp 2014-04-14 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 23(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§52 Besvarande av motion om revidering av den 

kommunövergripande handlingsplanen mot våld i nära 

relationer 
2013-KS-214 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med socialnämndens yttrande, daterat 2014-01-08, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har den 13 september 2014lämnat in en motion om 
revidering av den kommunövergripande handlingsplanen mot våld i 
nära relationer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 oktober§ 138, att 
remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 

Yrkanden 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med socialnämndens yttrande, daterat 
2014-01-08, avslå motionen. 

Laila Olsen (S) yrkar med instämmande från Helene Öhman (FP) att 
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
bifalla motionen. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. 
Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Laila Olsens (S) m.fl . yrkande röstar nej . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

('j ~) 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Ordförandens signatur 

r s 

Kommunstyrelsen 24(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

Forts.§ 52 

Omröstningsresultat 

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

o d' . l d "t r mane e arno er T"' t .. d "tt . Jans tgoran e ersa are J a N. A t" eJ vs ar 
Christian Senesson (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) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhernajli (M) Ingrid Oxenby (M) x 
Helene Ölunan (FP) x 

Reservationer 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 66, 2014. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-21 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 11 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-21 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

fJ 



Reservation Kommunövergripande 
handlingsplan mot våld i nära 
relationer 

Kommunstyrelsens ordförande har två gånger (2006 och 2007) stoppat ärendet när 
socialnämnden har velat skicka den Kommunövergripande handlingsplanen for 
V ål d i nära relationer till fullmäktige får antagande. 
Det är fortfarande vår uppfattning att det är fullmäktige som ska anta ett kom
munövergripande dokument. Våld i nära relationer är en fråga som rör alla nämn
der, inte bara socialnämnden. 
Som en konsekvens av detta så anser vi också att en strategi och åtgärdsplan ska 
vara kommunövergripande och inbegripa alla nämnder. 
I en trygg och säker kommun är det viktigt att organisera arbetet mot våld i nära 
relationer så att det går att följa upp på ett övergripande plan. 

Det förebyggande arbetet berör framfårallt andra nämnder än socialnämnden. 
Som det nu är så kan man inte se helheten. Som exempel kan nätnnas att kommun
styrelsen hanterar bidragen till Brottsofferjouren numera. Detta låg tidigare på soci
alnätnnden. Detta har fått den konsekvensen att bidragen till Brottsofferjouren i 
Lund har ökat rejält medan bidragen till kvinnojouren i Lund som hanteras av soci
alnämnden har minskat. K vinnor som är i en utsatt situation och kanske måste bo 
på ett skyddat boende tar sig inte till Brottsofferjouren får att få hjälp utan det är 
K vinnajouren som rar hjälpa kvinnorna istället. 

För Socialdemokraterna 

Staffanstorp 2014-04-14 



STAFFANSTORPS 
l< O M MUN 

Kommunstyrelsen 25(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§53 Besvarande av motion 2 om fritidsgård i Hjärup 
2012-KS-79 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-21, 
redovisade avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Rolf Lind (MP) har den 17 december 2012 länmat in en motion 2 om 
fritidsgård i Hjärup. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 januari 2013 § 11 att 
för remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det i 
tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-21, redovisade avslå motionen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 67, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-21 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 26(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§54 Besvarande av motion 3 om fritidsgård i Hjärup 
2013-KS-339 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att då utredning av framtida utformning och placering av fritidsgård i 
Hjärup ingår i uppdraget att utreda ny skola i Hjärup, anse motionen 
besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Rolf Lind (MP) har den 18 december 2013lärnnat in en motion3om 
fritidsgård i Hjärup. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2014 § 44 att 
remittera motionen till kornmundirektören för yttrande. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kornmunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att då utredning av framtida 
utformning och placering av fritidsgård i Hjärup ingår i uppdraget att 
utreda ny skola i Hjärup, anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 68, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-21 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 27(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§55 Besvarande av motion om att bygga rätt från början 
2014-KS-56 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-24, 
redovisade avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) m.fl. har den 3 februari 2014lämnat in en motion om att 
bygga rätt från början. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2014, § 47 att 
remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det i 
tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-24, redovisade avslå motionen. 

Laila Olsen (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat 

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

Ordförandens s~~r Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 

fl) 



~ ~ 
STAFFANSTORPS 

ICOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 28(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

Forts. § 55 

o d" . l d r rnane e arnoter 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 
Nino Vidovic (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) Ingrid Oxenby (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§ 69, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-24 

v star 

Boverkets byggregler, BBR och BFS 2011:6 med ändring tom BFS 2013:14 
BBR 20, Motion 

Justerandes signatur 

?J 
Utdragsbestyrkande 



Reservation Bygg rätt från början 

De statliga kraven för hur byggnader vid nybyggnad ska utformas för perso
ner med funktionsnedsättning finns i Plan- och bygglagen (PBL) med tillhö
rande förordning samt i föreskrifterna Boverkets Byggregler (BBR). 

En genomtänkt utformning, redan när husen byggs, innebär ökade möjligheter för den 
som drabbas av t.ex. nedsatt rörelseförmåga att bo kvar i sin bostad. En sådan basut
formning innebär också att bostaden får bra förutsättningar att fungera som arbetsplats 
för vårdpersonal. 

Basutformningen minskar behovet av kostnadskrävande anpassningsåtgärder i efter
hand när en funktionsnedsättning uppkommer. En basutformad bostad är naturligtvis 
inte sämre att bo i för den som inte ha någon funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige 
skulle kunna beslutat att vid nybyggnad ska basanpassning göras av bostäder. 

"Bygg rätt från början" anger de krav på anpassningsåtgärder som kommunen har där
utöver. Det är åtgärder som är rimliga att genomföra med avseende på att de kräver lite 
extraarbete i planerings- ochfeller byggskedet och har positiv eller liten effekt på andra 
än de som har behov av den. 

Vidare är de relaterade till funktionsnedsättningar som är vanliga ochfeller åldersrela
terade. Exempel på åtgärder är 

• Borttagning av trösklar 
• Montering av stödhandtag i hygienutrymme 
• Byte till ettgreppsblandare 
• Montering av extra ledstång 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2014-04-14 

./(!~ l(~t .. (S) Vi:: re JOS rom 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 29(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§56 Besvarande av medborgarförslag om fiberbredband i 

Hjärup 
2012-KS-36 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2012 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

Medborgarförslagsställaren vill att kommunen ska stå för nergrävningen 
av kabeln och att de som vill ansluta sin fastighet bekostar anslutningen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget 
besvarat. 

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§ 70, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-25 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 177 2012 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 30(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§57 Redovisning av delegationsbeslut 
2014-KS-149 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens delegationsbeslut: 
a) Fullmakt- Höje å Vattensråds årsstämma 2014-03-27 

b) Bemyndigande till räddningschefen att förlänga entreprenadavtal 
om sotning till och med 2014-12-31. Dnr 2014.22 

c) Fullmakt- AB Malmöregionens Avlopps årsstämma 2014-04-08 

d) Fullmakt- Sydvattens årsstämma 2014-05-23 

e) Fullmakt- Föreningsstämma Kommuninvest 2014-04-10 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.!fj 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 31 (33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§58 Redovisning av meddelanden 
2014-KS-148 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga inforrna tionen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Planavtal, Hjärup NO etapp 11, tecknat med Sveaskog 
Förvaltnings AB för planläggning och exploatering av fastigheten 
St Uppåkra 12:2. Dnr 2014.29 

b) Jordbruksarrendeavtal för del av Stanstorp 4:1, tecknat med Nils
Erik Andersson, 2014/2015. Dnr 2014.132 

c) Personuppgiftsbiträdesavtal tecknat med Idata för tjänster i 
samband med e-fakturering. Dnr 2014.139 

d) Licensavtal tecknat med Exopen gällande ekonomisystem. Dnr 
2014.138 

e) Revisionsrapport "Granskning elevers rätt till särskilt stöd" . Dnr 
2014.145 

f) Revisionsrapport "Granskning samverkan avseende 
hemsjukvård/avancerad Sjukvård i hemmet (ASIH). Dnr 2014.146 

g) Revisionsrapport "Granskning LSS - Ledsagarservice - Personlig 
assistans. Dnr 2014.147 

h) Protokoll från sammanträde 2014-03-11 med 
Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp. 

i) Jordbruksarrendeavtal för del av stanstorp 4:1, 5:1, 6:1 och 
Nevishög 13:1, tecknat med Stansgårds Lantbruks AB. Dnr 
2014.153 

j) Jordbruksarrendeavtal för del av Hjärup 4:2. Dnr 2014.168 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.rJ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 32(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

k) Jordbruksarrendeavtal för del av Hjärup 4:2 och St Uppåkra 12:2. 
Dnr 2014.169 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 33(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-04-14 

§59 Besvarande av medborgarförslag om detaljplan för 

Tågvägen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den10mars 2014, § 68 att överlämna till 
kommunstyrelsen att besluta i medborgarförslag om detaljplan för 
Tågvägen. 

Medborgarförslagsställaren vill att en skriftlig utredning ska göras av 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om att ställa ut ett förslag 
till detaljplan för Tågvägen i Hjärup utan att det har funnits någon till 
detta detaljplaneförslag fogad barnkonsekvensbeskrivning. 

Medborgarförslagsställaren yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att avslå medborgarförslaget 

Särskilt uttalande 

Den socialdemokratiska gruppen avstår från att delta i beslutet med 
hänvisning till att de inte vill bebygga Tågvägen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse da ter ad 2014-04-11 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 68, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c. s f[J 


