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Svar på motion: införande av verksamhetsbesök
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till
kommunstyrelseförvaltningens bedömning.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 82, att remittera Motion om
införande av verksamhetsbesök, motionär: Michael Rubbestad (SD), till
kommunstyrelsen för beredning.
I motionen yrkas att kommunfullmäktige dels beslutar om att
förtroendevalda ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, styrelse och
bolag erbjuds genomföra verksamhetsbesök under året där ersättning för
förlorad arbetsinkomst utgår samt dels att antalet verksamhetsbesök där
förlorad arbetsinkomst utgår fastställs till fyra besök per år.
Kommunstyrelsens förvaltning har berett motionen och kan konstatera att
kommunens nuvarande regelverk om arvodering och ersättning för politiskt
arbete idag medger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och
förrättningsarvode vid verksamhetsbesök för kommunens förtroendevalda.
Det som krävs för detta ska anses som berättigat är att det finns ett beslut
från berörd nämnd, eller i förekommande fall av ordförande i berörd nämnd,
som medger den förtroendevaldas deltagande på verksamhetsbesöket. Detta
innebär att det står varje nämnd fritt att besluta om både generella och
enskilda verksamhetsbesök inom nämndens verksamhetsområden, samt hur
dessa ska struktureras och organiseras.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att nuvarande ordning fungerar
tillfredställande och att förändring i linje med det som yrkas i motionen
skulle innebära vissa organisatoriska och kontrollmässiga problem. Mot
bakgrund av detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-11 att föreslå fullmäktige att avslå
motionen.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-25 bordlades ärendet i
avvaktan på att motionären skulle närvara vid ärendets behandling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-09-11 § 175
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-29 § 120
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Tjänsteskrivelse
Motion 2017-06-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (avslag till
motionen).
Beslutsgång
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller
avslår motionen och finner att motionen avslås.
______________
Beslutet skickas till:

Motionären – för kännedom
Kansliet – till hemsidan
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