LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2006-10-30

206

482

Kommunstyrelsen

2007-05-14

103

227

Arbets- och personalutskottet

2007-04-30

102

218

Kommunfullmäktige

06.800

008
oktkf19

Motion om att kommunstyrelsens förslag till beslut kortfattat
redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde
Dan Ankarholm, för Norrbottens sjukvårdsparti, anför följande i motion
2006-10-26.
”Beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag”, ”Bifall till
kommunstyrelsen”
Ovannämnda citat återkommer alltid i samband med att beslut skall tas i
kommunfullmäktige. Vi som är ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen vet vad beslutet innebär. Frågan är dock
om åhörare i fullmäktigesalen och radiolyssnare vet detta? Ärenden som
kommer upp till fullmäktige för beslut är viktiga och av principiell natur och
kommunmedborgare som följer debatten kan kanske ibland gissa sig till vad
kommunstyrelsens beslutsförslag innebär men långt ifrån alltid. Ofta tas ju
beslut utan debatt. Det borde vara en demokratisk rättighet för de som tar del
av fullmäktiges sammanträden och definitivt en informationsskyldighet för
kommunfullmäktige att före beslut kortfattat redovisa kommunstyrelsen
förslag. Detta skulle företrädesvis kunna göras av fullmäktiges ordförande
eller dess sekreterare.
Yrkande
att

kommunstyrelsens förslag till beslut inledningsvis alltid kortfattat
redovisas när ärendet kommer upp för beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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KANSLIETS YTTRANDE
Information till allmänheten om fullmäktiges ärenden sker idag på följande
sätt: Kungörelse med ärendelista annonseras i NSD och NK en vecka före
sammanträdesdagen. Vidare läggs ärendelistan och föredragningspromemorian (exkl bilagor) ut på kommunens hemsida inom samma tid. Av
promemorian framgår hela ärendebeskrivningen, ärendenas handläggning
hos förvaltningar och nämnder samt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Exemplar av ärendelistan och promemorian finns tillgängliga i samband med
fullmäktiges sammanträden. Ytterligare ett led i allmänhetens insyn är att
såväl kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens som flertalet nämnders
möten är öppna för allmänheten.
Motionärens förslag att kommunstyrelsens förslag kortfattat ska redovisas
innebär en ytterligare förbättring av informationen till allmänheten om
kommunfullmäktiges ärenden och framför allt för radiolyssnarna och
åhörarna i sessionssalen.
Många av ärendena är sådana att redan en kortfattad redovisning av
kommunstyrelsens förslag utgör tillräcklig information. Vissa ärenden är dock
mer komplexa och i dessa fall blir den kortfattade redovisningen mindre
informativ. Exempel på sådana ärenden är budgeten, årsredovisningen, vissa
planärenden och andra ärenden av programkaraktär etc. I dessa fall skulle en
betydligt mer omfattande föredragning behövas för att innebörden av
kommunstyrelsens förslag ska framgå tillräckligt tydligt. Och en regelrätt
föredragning av ärendena synes inte vara motionärens syfte.
Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande föreslår kansliet att
motionen bifalls, varvid det poängteras att de föreslagna redovisningarna ska
vara kortfattade.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med kansliets förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

