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Till kommunfullmäktige

Motion angåen
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Vi är alla stolta över, och rädda om, vår möjlighet att påverka vårt samhälle och vår demokrati.
verktyg i denna process är möjligheten att lämna motioner innehållande de förbättringsåtgärder
tycker sig se ett behov av.

Ett viktigt
som man

Demokrati brukas sägas vara en långsam process, och att den så ska tillåtas vara, men för en engagerad
fullmäktigeledamot
kan det vara en frustrerande väntan på de ofta tidskrävande beredningarna av
motioner och andra ärenden. Förutom att motioner ska beredas på ett effektivt sätt, skulle det ytterligare
utveckla vår lokala demokrati om beredningarna skulle vara möjliga att talja, så motionärerna kan se att
det går framåt, och kan uppskatta en trolig tidsåtgång, vilket lindrar deras väntan.
Innan en motion kommer
beredas.

upp på fullmäktiges

bord för beslut, ska det enligt kommunallagen

(5 kap. 26 §)

Denna beredning, vilken innehåller flera steg, är en process som motionären har liten eller ingen insyn i.
En process som normalt tar några månader, men ibland betydligt längre tid än så (maximalt ett år, enl
kommunallagens
5 kap. 33 §, om det inte finns speciella skäl), vilket är en lång tid för motionären, som
gärna vill ha frågan avgjord så snart som möjligt.
Detta är inte en tillfredsställande
ordning, utan bör vara en betydligt mer transparent hantering, där
fullmäktiges ledamöter på ett enkelt sätt ska kunna följa ett ärendes (ex.v. en motions) beredning, steg för
steg. En bra jämförelse är logistikföretagens
paketspårning, där man kan se varje anhalt i transporten.

Förslag till beslut
Liberalerna

föreslår därför

att

rutiner införs för att kommunorganisationens
beredning av ärenden (i första hand motioner)
transparent och enklare att följa, i enlighet med vad som beskrivits ovan.
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