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Motionssvar, nämndordförandens ansvar för att förtroendevalda
får sammanträdeshandlingar i tid (Kst/2017:150)

Ärendebeskrivning
Motionen väcktes i kommunfullmäktige under § 40/2017, den 27 februari 2017 och
lämnades in av Anna-Lena Lindberg (C), Lars Näslund (M), Lars Eidenvall (KD) och
Magnus Melin (L).
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut remitterades motionen till kommunledningsförvaltningens stab för att svara på motionen.
Motionen
I vissa nämnder är det mer regel än undantag att underlag och handlingar kommer
senare än regelverket säger. Vi är många som varit med om att få "handlingar på
bordet" i en ärendeberedning (förberedande möte inför nämndssammanträde). Det är
helt omöjligt för en fritidspolitiker (ja, egentligen för alla) att hinna sätta sig in i
frågan, kolla upp frågor och invändningar eller förankra med partigruppen.
Motionens förslag
Att nämndsordförandena får ett utökat ansvar för att handlingar lämnas till
förtroendevalda i tid enligt regelverket.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer
I nämndernas reglementen framgår att ordföranden ansvarar för att kallelse till
nämndens sammanträden, innehållande uppgifter om tid och plats för sammanträdet,
upprättas. Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare senast
5 dagar före sammanträdet. Kallelsen bör även innehålla en föredragningslista och
ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I motionen skriver motionären att handlingar kommer sent till ärendeberedning. I
nämndernas reglementen finns det inte reglerat hur ärendeberedningar ska ske och i
vilken utsträckning handlingar ska vara berörda ledamöter tillhanda.
Ingen av nämnderna, med undantag för kommunstyrelsen, har ett arbetsutskott som
bereder ärenden till nämnden. Istället har nämnderna ordförandeberedning och/eller
ärendeberedning med presidium.
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Kommunens alla nämndsekreterare tillsammans med nämndernas presidium har
samtalat om problematiken som motionärerna lyfter upp. I de flesta nämnder upplever
varken presidiet eller nämndsekreteraren att detta problem finns. I någon enstaka
nämnd har det undantagsvis förekommit att ett komplett beslutsunderlag inte har varit
tillgängligt enligt reglementets angivna tidsram.
Ekonomiärenden är i vissa fall ett undantag när det gäller att handlingar publiceras
sent i läsplattorna, detta på grund av att den ekonomiska tidsplanen inte möjliggör
tidigare publicering. I dessa fall brukar det informeras om att handlingarna kommer
sent och när de förväntas publiceras i surfplattorna.
Till socialutskottets sammanträden kan handlingar komma sent på grund av ärendenas
karaktär, alternativet till sena handlingar i de fallen skulle vara att sammankalla ett
extra socialutskottssammanträde.
När det gäller sekretessärenden som ska behandlas i nämnden (gäller humanistiska
nämnden och omsorgsnämnden) är det överenskommet att handlingar lämnas ut på
sammanträdesdagen för att undvika posthantering. Ett arbete pågår för att kunna
publicera sekretesshandlingar i surfplatta.
Barn- och ungdomskonsekvensanalys
Motionen bedöms inte ha någon påverkan på barn och ungdomar.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 2 maj 2017.
Arbetsutskottets § 89/2017.
Kommunstyrelsens § 111/2017.
Kommunstyrelsens behandling
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Anna-Britta Åkerlind (C) bifall
till motionen.
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Kommunfullmäktiges behandling
Glenn Nordlund (S), Leif Lindholm (S), Göran Wåhlstedth (V), Kristoffer Park (S)
och Zenitha Nordfjell (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen.
Under kommunfullmäktiges behandling yrkar Lars Näslund (M), Annica Jonsson (M)
och Lena Lindgren (C) bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra genom att fråga kommunfullmäktige om
de röstar enligt Glenn Nordlund (S), med fler, yrkande, att:
• Avslå motionen
Eller enligt Lars Näslund (M), med fler, yrkande att:
•

Bifalla motionen

Ordföranden anser att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag,
att avslå motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Ledamöterna från Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna reservrar sig
mot beslutet.
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