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Motion om att införa närvaro-och yttranderätt för motionär Vid-

beredning av motioner i nämnder

INLEDNING

Magnus Edman [SD) inkom den 12 december  2016  med rubricerad motion. Motion-

ären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att närvaro—och yttranderätt ska garant—

eras minst en aktuell motionär vid beredning av en motion i kommunens nämnder

samt att närvaro-och yttranderätt ska garanteras minst en aktuell motionär vid be-

redning av en motion i kommunstyrelsen.

Beredning ,

Bilaga KS  2018/78 /1, motion från Magnus Edman  (SD)

Bilaga KS  2018/78/2, protokollsutdrag SKN  §  16, 2017—02—15

Bilaga KS  2018/78/3, protokollsutdrag BMN  §  17, 2017-03—21

Bilaga KS  2018/ 78/4, protokollsutdrag KFN  §  41, 2017-03—23

Bilaga KS 2018/78/5, yttrande från kultur—OCh fritid
Bilaga KS  2018/ 78/ 6, yttrande från ordförande VON

Bilaga KS  2018/78/ 7, protokollsutdrag VON § 8, 2018-01—18

bilaga KS  2018/7 8/8, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, §  77

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—

fullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Magnus Edman  (SD) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Magnus Ed-

mans [SD) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt avslå motionen.

Reservation

Magnus Edman  (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

 

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrka  nde
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Motion  till kommunfullmäktige  i  Sala kommun.

Inför  närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning

När en motion ska beredas i kommunens nämnder eller i kommunstyrelsen är

det inte alltid självklart att motionären får stå till svars för sin motion eller
har någon som kan tala för motionen. Motionären får idag hoppas på att

ledamöterna i berörd nämnd elleri kommunstyrelsen har full förståelse för

vad som föreslås. Motionärens synsätt borde vara en viktig del av processen i

framtagandet och genomgången av nya idéer.

Rent demokratiskt är det också viktigt att så många åsikter som möjligt ska

få komma till tals, särskilt motionsförfattarens åsikter under beredningen.
Som motionär kan man idag endast se protokollen efter möten, men tyvärr

inte de argument som lyfts fram under beredningen. Dagens system innebär

att ledamöter som inte har någon bakgrundsbild till motionen får en
ofullständig bild av de ärenden som tas upp. Det spelar i det här fallet ingen

roll om motionären i fråga har en partivän närvarande under beredningen

eller inte.

Om en motionär likt många andra kommuner får närvaro- och yttranderätt

vid aktuella sammanträden skulle det innebära ett stort lyft för den

kommunala demokratin i Sala. Detta kan även korta ned den debatt som

senare väntas i kommunfullmäktige.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfuilmäktige

besluta:

Att närvaro- och yttranderätt skall garanteras minst en aktuell motionär vid

beredning av en motion i kommunens nämnder.

Att närvaro- och yttranderätt skall garanteras minst en aktuell motionär vid

beredning av en motion i kommunstyrelsen.

Nta nus Edman Gruppledare (SD)

Sai  16—11-15

ir
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§  16 Motion om att införa närvaro- och yttranderätt för motionär vid

beredning

INLEDNING
Ledamoten Magnus Edman  [SD) har väckten motion om närvaro- och yttranderätt

för motionärer vid de beredande nämndssammanträdena.

Beredning

Missiv per den  2017-02-08.

Bilagal Checklista.

Bilaga  2  Motion.

Jakob Fjellander föredrar ärendet.

Yrkanden

Peter Molin [M] yrkar att skolnämnden beslutar

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

ag föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Jugeqes sign Utdragsbestyrkande

M wie
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Dnr  Administration 2107-000189

Motion om att införa närvaro- och yttranderätt för  motionär  vid

beredning

INLEDNING

Magnus Edman (SD) föreslår i en motion att närvaro- och yttranderätt ska

garanteras minst en aktuell motionär vid beredning av en motion i kommunens

nämnder och kommunstyrelse under tiden ärendet bereds.

Samtliga nämnder inklusive demokratiberedningen har fått möjlighet att yttra sigi

frågan. Bygg- och miljönämnden, som är en myndighetsnämnd, anser att frågan inte

är aktuell för den egna nämnden. Nämndens sammanträden är inte öppna för

allmänheten och det finns andra kanaler att nå nämnden.

Beredning

Bilaga BMN  2017/17/1, Motion, 2016-11-15

Yrkanden

Ordförande Hans johansson (C) yrkar

att bygg- och miljönämnden beslutar,

a_tt anse att motionen inte berör Bygg- och miljönämnden.

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar,

att anse att motionen inte berör Bygg- och miljönämnden.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Ex F" 11103 Zj

Utdragsbestyrkande% u.



_, Z"WW-73:02 jii, 'i  1  &! _-_, 1-1. :C"; 253 l 5.3 f  I  ;” (T_x ..
SAM  MANTRADESPROTO KOLL 9  (15)

A SA LA KULTUR- OCH FRlTIDSNÄMNDEN
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-03-23

Dnr  2017/327

KFN  §  41 Motion  — införa närvaro- och yttranderätt för motionär vid

beredning

INLEDNING

Magnus Edman [SD) har den 26 oktober  2016  inkommit med rubricerad motion.

Beredning

Bilaga KFN  2017  /23, motion och yttrande

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef

Yrkanden

Per Larsson (SBA) yrkar att
kultur- och fritidsnämnden beslutar

att anta kontorets yttrande som sitt eget, bilaga KFN 201 7/  23, samt

ag föreslå kommunfullmälctige att avslå motionen.

BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden beslutar

ali anta kontorets yttrande som sitt eget, bilaga KFN  2017/23, samt

a_tt föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Utdrag

Registrator

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

man
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Ang Motion om att införa närvaro- och yttranderätt för motionär vid

beredning

Magnus Edman [SD] föreslår i en motion att närvaro- och yttranderätt ska garanteras

minst en aktuell motionär vid beredning av en  motion  i kommunens nämnder och

kommunstyrelse under tiden ärendet bereds.

Det bör vara i fullmäktige där frågan väcks och avgörs, som motionären kan

argumentera för sitt förslag. Alla partier i fullmäktige har idag representation i

kommunens instanser som bereder ärenden till kommunfullmäktige. Partierna kan ta

del av och delta i diskussionen i beredningen av motionen, även om det inte i alla

lägen är samma person som skrivit motionen.

Motionen bör vara så klar och tydligt formulerad att inga oklarheter föreligger. Om

tveksamheter finns kvarstår alltid möjligheten för nämnd, att enligt kommunallagen  6

kap.  §  19, kalla  en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller

beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller landstinget eller en särskild

sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.

Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i

överläggningarna men inte i besluten

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen

Roger Nilsson

Kultur- och fritidschef

SALA  KOMMUN Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala Roger Nilsson

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224-74  70 00 Kultur- och fritidschef

Box 304 Fax:  02247183 50 roger.nilsson@sala.se

733 25 Sala kummun.info@sala.se Direkt:  0224-74  78 21

www.sala.se
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Motion  om närvaro och yttranderätt vid  beredning av
motioner  i  nämnder

Magnus  Edman SD har väckt en motion om närvaro- och yttranderätt för

motionären vid de beredande nämndsammanträdena.

Kommunallagens 6 kapitel utgör det  rättsliga  grunden för nämndernas arbete.

Kommunfullmäktige har medgivit nämnderna att ha öppna sammanträden.

Vård och omsorgsnämnden har beslutat att ha öppna sammanträden förutom

vid behandling av ärenden underställda sekretess.

Alla i kommunfullmäktlge representerade partier har via ledamot, ersättare eller

insynsplats rätt att närvara och yttra sig vid kommunstyrelsens och

kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträden.

Kommunstyrelsen bereder motionssvar till fullmäktige bl a utifrån nämndernas

yttrande.

Vård och omsorgsnämnden anser att möjligheter till deltagande i motionsberedning

därmed är tillräcklig för alla partier  i  kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vä rd och omsorgsnämnden beslutar att föreslå att motionen avslås.

Christer Eriksson

Ordförande i vård och omsorgsnämnden.

MOBIL: UNI-530 87 18



'i. 2'=,"."l I}. '.lfi'l 1/75 ,!'] f}

SÅ A KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KommUHSfl'fElsensääevaltnlng

 

SALA VÅRD-OCH OMSORGSNÄMNDEN Ink. 7018 ‘01-  2"
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Dnr 2016/1362

VON  §  8 Motion om närvaro och yttranderätt vid  beredning av motioner

i nämnder

INLEDNING

Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion om

närvaro och yttranderätt vid beredning av motioner i nämnder.

Beredning

Bilaga VON 2018/5/1. Yttrande

Ordförande Christer Eriksson [C) föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordföranden Christer Eriksson (C] yrkar

att vård— och omsorgsnämnden beslutar

it; föreslå att motionen avslås.

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

a_tt föreslå att motionen avslås.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandessign k ] Utdragsbeslyrkande
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Svarpå motion om närvaro och yttranderätt vid beredning av

motioner  i  nämnder

Magnus Edman [SD] inkom den 12 december 2016 med rubricerad motion.

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

. att närvaro-och yttranderätt ska garanteras minst en aktuell motionär vid

beredning av en motion i kommunens nämnder

-  att närvaro-och yttranderätt ska garanteras minst en aktuell motionär vid

beredning av en motion i kommunstyrelsen

Motionären skriver att när en motion ska beredas i kommunens nämnder eller i

kommunstyrelse är det inte alltid självklart att motionären får stå till svar för sin

motion eller har någon som kan tala för motionen. Motionären fär idag hoppas att

ledamöteri berörd nämnd eller i kommunstyrelsen har full förståelse för vad som

föreslår. Motionärens synsätt borde vara en viktig del i processen i framtagande och

genomgången av nya idéer.

Motionen har remitterats till demokratiberedningen, kommunstyrelsen, kultur—och

fritidsnämnden, vård och omsorgsnämnden, skolnämnden samt bygg-och

miljönämnden.

Barn-och utbildning hänvisar till att kommunfullmäktige beslutat, enligt

kommunallagen  6  kap § 19a, att nämnderna medgivits att ha öppna sammanträden.

Så även skolnämnden.

Man finner inget hinder för att nämnderna om de så önskar låter motionärer

närvara vid nämndens sammanträden och att de därvid får delta i överläggningarna.

Bygg-och miljönämnden som är en myndighetsnämnd anser att frågan inte är

aktuell för den egna nämnden. Nämndens sammanträden är inte öppna för

allmänheten och det finns andra kanaler att nå nämnden

Demokratiberedningen lämnar inget yttrande över rubricerad motion.

Kultur-och fritid anser att det är i kommunfullmäktige där frågan väckts, som

motionären kan argumentera för sitt förslag. Alla partier i kommunfullmäktige har

representation i kommunens instanser som bereder ärenden till

kommunfullmäktige. Partierna kan ta del av och delta i diskussionen i beredningen

av motionen även om det inte i alla lägen är samma person som skrivit motionen.

Motionen bör vara så klar och tydligt formulerad att inga oklarheter föreligger.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  02247188 50 carolagunnarssoniflsalase

733 25 Sala kommun.info©sala.se Direkt: 0224—74 71 00

www.sala.se
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Kommunstyrelsen

Om tveksamheter finns  kvarstår  alltid möjligheten för  nämnd, att enligt

kommunallagen  6  kap 19 1, kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, eller

annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller

landstinget eller särskilt sakkunnig att närvara vid sammanträdet med nämnden för

att lämna upplysningar.

Vård-och omsorg hänvisar till samma lagtext och anser att möjligheterna till

deltagande i motionsberedning därmed är tillräckligt för alla partier i

kommunfullmäktige

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt avslå motionen.

Carola Gunnarsson  (  C]
Kommunstyrelsens or örand


