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Redovisning av beredd motion om ändrad policy för
ordförandeskap i demokratiberedningen, motionärer: Tomas
Alm (FP) och Lisbeth Bolin (C)
Sammanfattning

Motionärerna föreslår dels att fullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen
att bereda frågan om hur policyn skall vara vad gäller ordförandeskapet i
beredningen samt dels att demokratiberedningen ska granska hur den
politiska makten utövas.”
Fullmäktige överlämnade 2011-06-13, § 89, motionen till beredningen för
utredning.
Kommunkansliets yttrande med förslag till beslut som redovisades till
demokratiberdningen:
Beredningen har i särskilt ärende att ta ställning till ett förslag om direktiv
för beredningens uppdrag och inriktning. Av förslaget framgår att
beredningens uppdrag ska vara inriktat mot att vitalisera och bidra till
utvecklingen av kommunfullmäktiges funktioner och arbetssätt samt att i
övrigt utveckla demokrati, medborgardialog och inflytande.
Fullmäktiges revisorer har enligt regleringen i kommunallagen, till uppgift
att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheterna sköts på ett
ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Enskilda ledamöter och allmänhet kan genom direktkontakt med
revisorerna, påpeka de fel och brister inom nämndernas och fullmäktiges
verksamheter.
Förvaltningen bedömer därför, mot bakgrund av detta, att det inte föreligger
behov av en tillkommande granskningsinstans då en sådan inte har lagligt
stöd för en kontrollverksamhet.
Förvaltning redovisar inte synpunkter på vilken del av politiken som ska
utöva ordförandeskapet i beredningen då detta bör vara en fråga för
diskussioner och bedömningar inom politiken.
Förvaltningens förslag till beslut:
Alt1: Beredningen beslutar att tillstyrka motionens förslag
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Alt 2: Beredningen beslutar att avstyrka motionens förslag
Alt 3: Beredningen beslutar att överlämna motionen, att beaktas inom ramen
för översynen av kommunens politiska organisation.
Demokratiberedningen beslöt 2011-11-29, §37, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen, utan eget förslag till beslut.
Arbetsutskottets behandling av ärendet:
I samband med utskottets behandling av ärendet avstyrker ordföranden ett
genomförande under innevarande mandatperiod av de förändringar som
föreslås i motionen.
Tomas Alm (FP) yrkar bifall till motionens förslag.
Noteras att Carina Lund (M) anser att, i avvaktan på nu pågående utredning
av eventuella förändringar av den politiska organisationen, bör inte
demokratiberedningen sammanträda.
Ordföranden prövar de båda yrkandena mot varandra, och finner att
utskottet avstyrker motionens förslag.
Beslutsunderlag

–
–
–
–
–
–
–

Motion 2011-06-01
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 89
Demokratiberedningens beslut 2011-11-29, § 37
Tjänsteskrivelse 2011-11-21
Tjänsteskrivelse 2012-03-14
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 61
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-04-10, § 78.

Styrelsen föreslår att motionen ska avslås.
Kommunfullmäktiges hantering av ärendet:
Yrkande
Lisbeth Bolin (C) yrkar, med instämmande från Tomas Alm (FP), Fred
Rydberg (KD) samt Agneta Hägglund (S), att fullmäktige beslutar att
motionens förslag ska hanteras inom ramen för nu pågåendeöversyn av
kommunens politiska organisation.
Omröstning
Ordföranden konstaterar att dels föreligger styrelsens avslagsförslag och
dels Bolins (C) med fleras yrkande och föreslår att dessa ska prövas mot
varandra. Fullmäktige godkänner detta.
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Efter omröstning finner ordföranden att fullmäktige beslutar i enlighet med
Bolins (C) med fleras yrkande, att motionens förslag ska hanteras inom
ramen för nu pågåendeöversyn av kommunens politiska organisation.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att motionens förslag ska hanteras inom ramen för
nu pågåendeöversyn av kommunens politiska organisation.
__________
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