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Kommunstyrelsen

§ 107

KS2015/52

Svar på motion om ändringar i kommunfullmäktiges
arbetsordning gällande motioner och interpellationer
Sammanfattning av ärendet
Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim Stanicki (SD),
Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD), Inger Sernestål (SD),
Caroline Frodin (SD) och Peter Andersson (SD) har den 27 januari
2015 lämnat in en motion om ändringar i kommunfullmäktiges
arbetsordning gällande motioner och interpellationer. Motionärerna vill
att reglerna för inlämnande av motioner och interpellationer till
kommunfullmäktige ändras från nio arbetsdagar innan möte till två
dagar innan möte. Kommunfullmäktige har den 19 februari 2015 § 17
överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
Att dagens tidsangivelse anger att motioner och interpellationer ska
lämnas in nio arbetsdagar innan sammanträdet beror på att
kommunfullmäktiges presidium sammanträder just nio arbetsdagar
innan kommunfullmäktiges sammanträde.
De fördelar som finns med att motioner och interpellation ska lämnas
in nio dagar före sammanträdet kontra två dagar är att presidiet hinner
gå igenom samtliga ärenden på dagordningen med undantaget
”frågor”. Eftersom motioner och interpellationer enbart anmäls på
första sammanträdet så är det oftast inga större förberedelser som
behöver göras förutom att bestämma vilken nämnd motionen ska
skickas till, vilket inte alltid är helt solklart. Fördelen med
tidsangivelsen nio dagar är också att motionerna och interpellationerna
finns med i utskicket.
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Motionärerna skriver att det bör vara helt oproblematiskt med tanke på
att vi numera har elektroniska utskick. Det stämmer att huvudprincipen
i kommunfullmäktige är elektroniska utskick, men något tvång att ta
emot handlingar elektroniskt finns inte. Det finns fortfarande ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige som får handlingar hemskickade via
post. För att dessa personer ska få ta del av handlingarna så får man
antingen göra ett extra utskick två dagar innan sammanträdet,
alternativt att man lägger handlingarna på bordet. Det första
alternativet medför små kostnader.
Fördelen med att ändra tidsangivelsen till två dagar innan
sammanträdet är precis som motionärerna skriver att det då finns
möjlighet att motionera eller skriva en interpellation om händelser som
inträffat dagarna innan sammanträdet. Däremot kommer själva
debatten om händelsen inte äga rum förrän när motionen eller
interpellationen kommer upp till kommunfullmäktige nästa gång, vilket
oavsett tidsangivelse kan dröja månader.
Hur andra kommuner väljer att göra varierar ganska mycket. I motionen
finns Ulricehamn med som exempel och att man där kan lämna in
motioner och interpellationer senast klockan 9.00 samma dag som
sammanträdet äger rum. Kommunfullmäktiges presidium i Ulricehamn
träffas på morgonen samma dag som kommunfullmäktige
sammanträder, vilket underlättar en senare tidsangivelse. I Bollebygds
kommun träffas presidiet i nuläget enbart nio arbetsdagar innan
sammanträdet.
Kommunstyrelsen anser inte att det är av större politisk betydelse hur
man väljer att göra, men ser utifrån ovanstående inga större fördelar
med att ändra tidsangivelsen till två dagar. Motioner och
interpellationer är ytterst sällan av den karaktär att de berör en
händelse som inträffat dagarna innan sammanträdet. När de väl är av
den karaktären så hålls en debatt ändå inte förrän tidigast på nästa
sammanträde.
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Kommunstyrelsen
För ärendet aktuella handlingar
- Motion skriven av Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip
(SD), Joachim Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika
Svensson (SD), Inger Sernestål (SD), Caroline Frodin (SD) och
Peter Andersson (SD), 2015-01-27
- Svar på motion om ändringar i kommunfullmäktiges
arbetsordning gällande motioner och interpellationer,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-17
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 maj 2015 § 37
Yrkande
Daniel Persson (SD) yrkar bifall till motionen.
Peter Rosholm (S) och Sassi Wemmer (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och dels Daniel Perssons
(SD) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Yvonne Andrén (C) och Daniel Persson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
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