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Protokoll
Beslutande organ

Kommunfullmäktiges
presidieberedning

Sammanträdesdatum

2019-03-12

Diarienummer

KS 2019.12

Plats och tid

Politikerrummet, kommunhuset, 2019-03-12, kl. 13.00–14.40

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Annika Jansson, kommunsekreterare

Justerade paragrafer

§ 10

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Skurup, 2019-03-12, kl. 14.45

Sekreterare

Annika Jansson

Ordförande

Ann-Helen Nilsson (C)

Justerare

Sten Hamberg (M)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunfullmäktiges presidieberedning

Sammanträdesdatum

2019-03-12

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-12

Datum då anslaget tas ned

2019-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Annika Jansson
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Beslutande
Sten Hamberg (M)
__________
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Ann-Helen Nilsson (C)
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Sida

Motion från Anders Kristiansen (-) om handläggning av motioner i Skurups
kommunorganisation .................................................................................................................. 4
__________
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Motion från Anders Kristiansen (-) om handläggning av
motioner i Skurups kommunorganisation
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anders Kristiansen (SkuP) har i motion framfört följande:
” Det kan konstateras på förekommen anledning att motioners handläggning
och handläggningstid i den kommunala organisationen inte är
tillfredställande. Alltför lång tid förflyter innan i fullmäktige anmäld motion
börjar beredas i det organ den hänvisats till. Allt för lång till förflyter sedan,
innan motion blir färdigberedd och lämnad till de beslutande organen.
För att motion ska kunna anmälas i fullmäktige på första sammanträde efter
inlämning, ska motion inlämnas senast två veckor före
fullmäktigesammanträdet så att den hinner behandlas av fullmäktiges
presidium.
Efter anmälan och fullmäktiges beslutade hänvisning till beredning, ska
beredningsinstansen inleda behandling av motionen på sammanträde senast i
andra månaden efter fullmäktiges hänvisningsbeslut.
Beredningsinstansen kan, om så erfordras för egen beredning, alternativ 1,
bordlägga ärendet för avgörande vid nästkommande sammanträde. Om
beredning krävs av tjänsteman, alternativ 2, ska beredningsinstansen vid
första behandlingstillfället besluta om sådan, samt sända motionen till
avsedd tjänstemannaorganisation.
Tjänsteman ska lämna yttrande senast inom två månader efter beslut om
tjänstemannaberedning. Krävs extra beredning av mer än en
tjänstemannaorganisation, ska den extra beredningen vara avslutad senast
inom två månader efter att beredningsuppdraget erhållits.
Beredningsinstansen ska på sitt därpå närmast följande sammanträde avsluta
beredningen och ta ställning till hur motionen ska besvaras.
Efter avslutad beredning ska kommunstyrelsen inom en månad besluta om
hur styrelsen vill rekommendera kommunfullmäktige att fatta beslut om
motionen.
Färdigberedd motion ska, för att bli föremål för behandling och beslut i
kommunfullmäktige, lämnas till fullmäktiges presidium senast i månaden
före fullmäktigesammanträdet.
I det fall motion bifallits av kommunfullmäktige ska dess förslag påbörja
Justerandes signatur
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genomförande senast inom en månad efter justerat fullmäktigeprotokoll.
Genomförande ska därefter vara avslutat senast inom tre månader.
Se bilagda grafiska illustration av olika beredningsscenarier.”
Förvaltningen delar motionärens synpunkter om att den totala handläggningstiden för motioner i en del fall varit både ineffektiv och för lång.
Kanslienheten har med anledning härav arbetat aktivt med förvaltningarna i
syfte att säkerställa en effektiv och rättsäker handläggning av alla ärenden,
däribland även motioner. Arbetet har inneburit att ärendeprocessen har
effektiviserats och att förvaltningarna fått rutiner och enhetliga arbetssätt.
Det kan också konstateras att ärendebalansen för obesvarade motioner har
sjunkit drastiskt under det senaste året, från drygt 70 till under 20 motioner
för närvarande. Likaså har handläggningstiden sjunkit drastiskt.
Kanslienheten fortsätter arbetet med att få kortare handläggningstider vad
gäller svar på motioner och medborgarförslag. I förslag till reviderad
arbetsordning för kommunfullmäktige har bland annat införts en möjlighet
för kommunfullmäktiges ordförande att direkt remittera motioner som
inkommer mellan fullmäktigemöten för beredning. Detta kan då ytterligare
minska handläggningstiden.
Kanslienheten menar därför att det i dagsläget finns effektiva och bra rutiner
för ärendehanteringsprocessen för motioner och medborgarförslag som
skapar förutsättning för korta handläggningstider. Men att i detalj styra
exakt hur ett ärende ska hanteras innebär att ingen anpassning kan göras till
ärendets komplexitet eller förutsättningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2019-02-27
Förslag till beslut under sammanträdet
Ann-Helen Nilsson (C): Motionen anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
presidieberedningen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Anders Kristiansen (SkuP).
Kanslienheten.

Justerandes signatur

