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Redovisning av beredd motion om inrättande av tillfälliga fullmäktigeberedningar, motionärer: Göran Eriksson (G), Tomas
Alm (FP), Fred Rydberg (KD) och Karl Henrik Nanning (M)
Sammanfattning
I motionen uttrycks att en väl fungerande representativ demokrati kräver engagerade och väl insatta ledamöter i de politiska församlingama. Ett sätt att
stärka fullmäktigeledamötemas roll kan vara att imätta tillfålliga fullmäktigberedningar, får specifika och avgränsade frågor. Gruppema skall arbeta
projektimiktat, det vill säga bara med den aktuella frågan, så snabbt som
möjligt och med ett slutdatum. Vmje ledamot och ersättare i fullmäktige ska
under en mmldatperiod få möjlighet att ingå i en berednings grupp. Även
andra än ledamöter och ersättare i fullmäktige ska kUlma ingå i beredningarna.

Motionärema föreslår att:
o Fulläktige beslutm' att inleda försök med tillfålliga berednings grupper.
• Demokratiberedningen altemativt gruppledm1la ges i uppdrag att föreslå
lämpliga frågeställningar för behandling i beredningsgruppema.
Fullmäktige överlämnade 2011-12-19, § 165, motionen till konmmnstyrelsen, får beredning.
Kommunkansliets vttrmlde:
Vid tidpUllkten för fullmäktiges överlänIDing av motionen till kommunstyrelsen, var översynsarbetet av den politiska orgmlisationen, inför den kommande mandatperioden, inlett. I smllband med kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-22, fastställdes konmmnstyrelsens förslag till ny politiks
orgmlisation, att gälla från och med 2015-01-01. Beslutet ilmebär att verksmllheten får nuvm'mlde miljö- och tekniknänmd, fårs till ett utskott under
konllllUllstyrelsen. Skol- respektive bilningsnämnd läggs San1ll1ml i en
nänmd med ansvar för bamomsorgs- och skolverksamheter med mera. Ansvaret för kultur- och fritidsverksamheterna förs till konmmnstyrelsen. Den
nya nänmdsorgmusationen konmler dänlled att utgöras av konmmnstyrelse,
ntbildningsnänmd, socialnänmd, tillståndsnänmd, valnänmd, lönenänmd och
överfönllyndarnänmd. Frågan om att imätta en biståndsnänmd alternativt ett
biståndsutskott under socialnäJmlden, konllller att utredas.
I underlaget till ärendets om den politiska organisationen, ingår blmld mma!
en utredning benäJllnd "Fullmäktigeberedningar". I denna redovisas olika
modeller/förutsättningar för imättande av fullmäktigeberedningar bland mln~Plat till hur den politiska organisationen i övrigt är utfomlad. I utred-

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2013.1857

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2013-06-10

Kommunfullmäktige

KS 2011/204

KF §48

ningens sammanfattning redovisas följ ande upptattningar som bör beaktas
vid ett införande av fullmäktigeberedningar - fasta eller tillfalliga:
• Beredningar ska arbeta utifrån tydliga och avgänsade uppdrag.
• Framgångsrikt beredningsarbete förutsätter bra tjänstemamlastöd.
• Fnllmäktige beredningar ger en god möjlighet att integrera medborgardialoger i kommunens styrprocesser.
Av det tidigare fullmäktigebesIntet från 2012-04-22, framgår bland annat at!
kommunstyrelsen ska återkOlllilla till fullmäktige med förslag till reglementen och andra förslag till förändringar som bedöms nödvändiga för genomförandet av den beslutade organisationsförändringen. I den redovisningen
kan även förslag till inrättandet av fullmäktigeberedningar med åtföljande
beskrivning av uppdrag och arbetsformer med mera, ingå.
Beslutsunderlag

Motion 2011-19
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 165
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27
Utredning "Fullmäktigeberedningar 2012-05-09
Tjänsteskrivelse 2013-04-24
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 83
Kommunstyrelsens förslag till beslut., 2013-05-20, § 102.

Styrelsen föreslår, med hänvisning till förvaltningens yttrande, at! motionen
ska anses besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till koml11unkansliets yttrande, att
komplettera tidigare beslutat uppdrag, 2013-04-22, § 27, till kommunstyrelsen med att styrelsen även ska redovisa förslag på lämpligt inrättande av fullmäktigeberedningar. Motionen ska dänned anses besvarad.
Beslutsexpediering
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