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Dnr KS/2018:127-034

Motion från Pia Steensland (KD) och Catharina De Geer
(KD) om att säkerställa juridisk kompetens på podiet i
kommunfullmäktige
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. motionen inte föranleder någon åtgärd, då juridisk kompetens alltid
finns på plats vid kommunfullmäktiges möten.
Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir
kommunstyrelsens beslut.
Beskrivning av ärendet

Catharina De Geer och Pia Steensland (KD) inkom till kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-03-26 med en motion om att säkerställa juridisk kompetens
på podiet i kommunfullmäktige.
Motionärerna menar att det är svårt att vara insatt i alla juridiska detaljer och
teknikaliteter som fritidspolitiker. De framhåller vikten av en rättssäker process
vid förhandlingarna i kommunfullmäktige, så att risken att fatta beslut på
felaktigt sätt undviks. Detta för att säkerställa kommuninvånarnas tilltro till
politiken.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. sakkunnig inom kommunaljuridik bisitter presidiet vid podiet, i
möjligaste mån vid samtliga kommunfullmäktigemöten, men framförallt
vid beredning av ärenden av komplex natur.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen inte
föranleder någon åtgärd. Kommunjurist finns alltid på plats vid
kommunfullmäktiges möten och bistår presidiet med juridisk kompetens och
sakkunskap. Presidiet har under hela sammanträdet möjlighet att rådfråga
kommunjuristen och kommunjuristen kan påkalla presidiets uppmärksamhet om
oklarhet uppstår.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Motion, Säkerställ juridisk kompetens på podiet i kommunfullmäktige,
Kristdemokraterna 2018-02-27,
Tjänsteutlåtande, Svar på motion om att säkerställa juridisk kompetens på podiet
i kommunfullmäktige (KD), 2019-03-15
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kansliavdelningen
/

Handläggare
Cecilia Boström
0152-291 58

/Kommunstyrelsen

Svar på motion om att säkerställa juridisk kompetens på
podiet i kommunfullmäktige (KD)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. motionen inte föranleder någon åtgärd, då juridisk kompetens alltid finns
på plats vid kommunfullmäktiges möten.
Beskrivning av ärendet

Catharina De Geer och Pia Steensland (KD) inkom till kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-03-26 med en motion om att säkerställa juridisk kompetens
på podiet i kommunfullmäktige.
Motionärerna menar att det är svårt att vara insatt i alla juridiska detaljer och
teknikaliteter som fritidspolitiker. De framhåller vikten av en rättssäker process
vid förhandlingarna i kommunfullmäktige, så att risken att fatta beslut på
felaktigt sätt undviks. Detta för att säkerställa kommuninvånarnas tilltro till
politiken.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. sakkunnig inom kommunaljuridik bisitter presidiet vid podiet, i
möjligaste mån vid samtliga kommunfullmäktigemöten, men framförallt
vid beredning av ärenden av komplex natur.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen inte
föranleder någon åtgärd. Kommunjurist finns alltid på plats vid
kommunfullmäktiges möten och bistår presidiet med juridisk kompetens och
sakkunskap. Presidiet har under hela sammanträdet möjlighet att rådfråga
kommunjuristen och kommunjuristen kan påkalla presidiets uppmärksamhet om
oklarhet uppstår.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
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Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Motion, Säkerställ juridisk kompetens på podiet i kommunfullmäktige,
Kristdemokraterna 2018-02-27
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Jennie Enström
Kanslichef

Cecilia Boström
Utredare
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Dnr KS/2018:127-034,
Dnr KS/2018:168-034,
Dnr KS/2018:188-035,
Dnr KS/2018:189-035

Nyinkomna motioner och interpellationer
Beslut
Motioner

Till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-26 har det inkommit 2
motioner.
1. Motion från Pia Steensland (KD) och Catharina De Geer (KD) om att
säkerställa juridisk kompetens på podiet i kommunfullmäktige, dnr
KS/2018:127-034.
Motionen framställs och skickas till kommunstyrelsen för beredning.
2. Motion från David Aronsson (V) m.fl. om utredning om förbättrad
lärmiljö, dnr KS/2018:168-034.
Motionen framställs och skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Interpellationer

Till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-26 har det inkommit sex
interpellationer.
1. Interpellation från David Aronsson (V) till kommunstyrelsens ordförande
Jacob Högfeldt (M) ombyggnation av kommunala skolor inför höstterminen
2018, dnr KS/2018:188–035.
2. Interpellation från Birgitta Elvingson (MFP) till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Maria Antropowa Ehrnfelt (M) om barn i
behov av stöd, dnr KS/2018:189-035
Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige anser att interpellationerna
får framställas och finner att kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna
får framställas.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Jacob Högfeldt (M)
Maria Antropowa Ehrnfelt (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

