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

Motionären föreslår : 

1 (1) 

2017-03-21 

DIARIENR: 2017/251 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltn ing 

Ink. 2017 -04- 1 O 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk kommitte 

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiven för kommitten 

• att kommunstyrelsen fastställer tidsplan för utredningen 

Inför mandatperioden 2018 anser motionären att 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 kommitte 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 

att bifalla motionen 
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Kommunfullmäktige 
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MOTION 

Väckes av: Ulrika Spårebo(S) 

Parlamentarisk kommitte 

SALA KOMMUN 
Kom munstyre lsens förvaltni ng 

Ink. ?J'!l -02- 1 ·5 
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Inför mandatperioden 2018 behöver kommunen redan nu utreda hur den kommunala 

förtroendemannaorganisationen ska organiseras och utformas. 

Jag anser inte att nuvarande Demokratiberedningen ska tilldelas uppgiften utan att en särskild 

parlamentarisk kommitte tillsätts för uppgiften och att arbetet startar upp redan under våren 2017. 

Det är viktigt att arbetet kommer igång snabbt så att kommitten får tid på sig att arbeta fram ett 

genomtänkt förslag som kan remissbehandlas och diskuteras med politiska partier, organisationer, 

näringslivet och allmänheten . 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk kommitte 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiven för kommitten 

att kommunstyrelsen fastställer tidsplan för utredningen 

Sala 2017-02-15 
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Ulrika Spårebo (S) 


