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Mötesdatum

2014-04-02

Plats och tid

Sessionsalen, Rådhuset kl. 09.00.

Beslutande

Ulf Bingsgård (M)
Catherine Persson (S)
Tina Järvenpää (FP)
Nils-Gunnar Snygg (S)
Lars Mikkelä (M)
Helmuth Petersén (SD)
Ina Liljeberg (M)
Anitha Lata (S)
Patrik Holmberg (C)
Åke Svensson (KD)
Per Klarberg (SD)
Emil Samnegård (MP)
Veronica Larsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Marianne Pettersson (S)

Ersättare

Marianne Ohrlander (M)
Bert Ekstrand (FP)
Eric Samuelson (M)
Jan Isaksson (M)
Leif Sjögren (C)
Lennart Höckert (S)
Roland Hansson (KD), Tom § 98
Jan Larsson (SD)
Anders Svensson (MP)
Sven Lindkvist (S)

Övriga

Agneta Sjölund Ekonomichef
Ingrid Wall Kommunikationschef
Jonas Rosenkvist Kommundirektör
Stefan Didrik Kommunsekreterare
Mats Linderholm , § 73
Irena Sibinovic Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB, § 74
Ditte Fagerlund Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB, § 74
Charlotte Sjövall Strategisk chef, § 83, 94

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 7
april 2014 kl 10.00

Sekreterare
Stefan Westling-Didrik
Ordförande
Ulf Bingsgård (M)
Justerare

Paragrafer

§§ 72 - 99
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Anitha Lata (S)

Åke Svensson (KD)
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ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Kommunstyrelsen den 2014-0402
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats

Kommunledningskontoret

Underskrift
Stefan Didrik
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§90 Fristadsförfattare - för demokrati och
kultur - medborgarförslag
Dnr KS 2013/624

Ärendebeskrivning
I medborgarförslag föreslår Lars Hemzelius att Trelleborg ska bli Sveriges sjunde
författarfristad.
Förslaget motiveras huvudsakligen med att vi i Sverige ofta tar yttrandefriheten för
given, men i andra länder dör journalister och författare för att de utnyttjar denna
mänskliga rättighet. Trelleborgs invånare kan visa sitt stöd genom att kommunen
ger en journalist, författare eller dramatiker en fristad i två år för att kunna leva och
fortsätta arbeta med sitt skrivande i trygghet. Det finns idag 40 fristäder globalt,
varav sex i Sverige: Göteborg, Stockholm, Uppsala, Malmö, Växjö och Sigtuna.

Beredning
2 kap. 1 § kommunallagen anger gränsen för den kommunala kompetensen, d.v.s.
vilka angelägenheter en kommun själv får ha hand om.
I paragrafen anges att kommuner och landsting själva får ha hand om sådana
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller
landstingets område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av
staten, en annan kommun, ett landsting eller någon annan.
En första förutsättning för kommunal kompetens är att kravet på allmänintresse är
uppfyllt. I detta krav ligger ett principiellt förbud mot att ge stöd till enskilda
personer eftersom det i regel inte kan anses ligga i det allmännas intresse att
enskilda får stöd av kommunen.
För kommunal kompetens krävs vidare att åtgärden har anknytning till kommunens
eget område eller dess medlemmar för att den ska anses som laglig
(lokaliseringsprincipen). I rättspraxis finns en mängd fall där kommunala beslut
med internationell anknytning har ansetts otillåtna.

Yrkande
Tina Järvenpää (PF) med instämmande av Patrik Holmberg (C), Lars Mikkelä (M)
och Catherine Persson (S) yrkar på återremiss med motiveringen att minst 8
svenska kommuner har ställt upp för att ge förföljd eller hotad författare en fristad.
Bland annat Malmö som är närmast och Sigtuna som är minst med drygt 8 000
invånare. Återremiss yrkas därför där vidare kontakt med Kulturrådet som har en
informativ och innehållsrik sida om och för författarfristäder. Vidare
rekommenderas även kontakt med några av de svenska författarfristäderna.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkan
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Emil Samnegård (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget i sin helhet.

Beslut
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet avgörs idag. På
acklamation beslutar kommunstyrelsen på återremiss.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för vidare utredning och för att avvakta det rättsliga läget
genom dom i Förvaltningsrätten i Falun.

Skickas till
Förslagsställaren
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