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§ 104 Motion om parlamentarisk kommitté

INLEDNING
Ulrika Spårebo (S) inkom den 15 februari 2017 med rubricerad motion.
Motionären föreslåratt gekommunstyrelseni uppdragatt tillsätta enparlamentarisk
kommitté, att kommunstyrelsenfår i uppdragatt utarbetadirektiven för kommittén
samtatt kommunstyrelsenfastställer tidplan för utredningen.

Beredning
Bilaga KS 2017/99/1, motion och svar från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden
Carola Gunnarsson(C)yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar
at; bifalla motionen.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att bifalla motionen.

Utdrag

Kommunstyrelsen
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Svar på motion - parlamentarisk kommitté
Ulrika Spårebo(S) inkom den 15 februari 2017 med rubricerad motion.

Motionären föreslår :

0 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk kommitté

0 att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiven för kommittén

o att kommunstyrelsen fastställer tidsplan för utredningen

Inför mandatperioden 2018 anser motionären ätt det redan nu behöver utredas hur

den kommunala förtroendemannaorganisationen ska organiseras och utformas.

Motionären anser inte att nuvarande Demokratiberedningen ska tilldelas uppgiften

utan att en särskild parlamentarisk kommitté tillsätts för uppgiften och att arbete

startar upp redan under våren 2017.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen
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Carola unnarsson (C)
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MOTION

Väckesav: Ulrika Spårebo(S)

Parlamentarisk kommitté

Inför mandatperioden 2018 behöver kommunen redan nu utreda hur den kommunala

förtroendemannaorganisationen ska organiserasoch utformas.

Jaganser inte att nuvarande Demokratiberedningen ska tilldelas uppgiften utan att en särskild
parlamentarisk kommitté tillsätts för uppgiften och att arbetet startar upp redan under våren 2017.

Det är viktigt att arbetet kommer igång snabbt så att kommittén får tid på sig att arbeta fram ett
genomtänkt förslag som kan remissbehandlasoch diskuteras med politiska partier, organisationer,
näringslivet och allmänheten.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk kommitté

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiven för kommittén

att kommunstyrelsen fastställer tidsplan för utredningen

Sala2017-02-15

Ulrika Spårebo (S)


