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Mikael Ekvall

Svar på Mikael Ekvalls (V) skrivelse beträffande
beredning av motioner
Kommunallagen anger att beredning av motioner (och andra ärenden) ska göras
av någon nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en
fullmäktigeberedning. Styrelsen har sedan det övergripande beredningsansvaret
och ska ges möjlighet att yttra sig i ett ärende som har beretts av annan nämnd.
Det anges i kommentarerna till kommunallagen att det inte finns några
kvalitetskrav på beredningen, utan det är fullmäktige som avgör om beredningen
ger ett tillräckligt underlag för beslut. Detta innebär att om fullmäktige är redo att
ta beslut i en fråga, så anses också beredningen vara tillräcklig. Är man inte nöjd
med detta, så begär man återremiss och måste då också ange vilka ytterligare
beslutsunderlag eller utredningar man önskar.
Det är varje fullmäktigeledamots uppgift att bevaka så att en önskad beredning
görs i den nämnd eller styrelse man sitter i (det s.k. aktivitetskravet). Några
kommuner och regioner betonar detta aktivitetskrav i bilagor till sina
arbetsordningar. Kravet på aktivitet och att nämndledamöterna har både ett enskilt
och kollektivt ansvar för att bereda nämndens frågor framgår också av
kommunallagen och i skrifter från SKL. Nämndens ordförande har en särskild roll
beträffande vilka handlingar som ska delges nämnden m.m. Denne har i övrigt
inga större maktbefogenheter i beslutsprocessen än övriga ledamöter. Vi lika
röstetal har dock ordföranden utslagsröst.
Det är alltid en bedömningsfråga vilken beredning som ska göras. Detta kan vara
olika för olika partier och beroende på hur man ställer sig i sakfrågan. Att alla
partier är representerade i nämnderna och i styrelsen, gör det ju enklare att bevaka
respektive partis motioner och yrkanden. Sedan behövs ju enkel majoritet för
återremiss i nämnd och styrelse, men då kan man begära minoritetsåterremiss i
fullmäktige.
Ekvalls skrivelse har föranletts av motionen om gratis broddar till länets
pensionärer vilken behandlades i fullmäktige den 29/11 2016. Vid beredningen
av denna motion ville alliansledamöterna i FS-nämnden att motionen skulle avslås
med motiveringen att det var ett egenansvar att anskaffa broddar. Ur den
synpunkten är då ytterligare beredning onödig. Mot detta invände ett antal FSledamöter och S med instämmande av V som ville att motionen skulle
återremitteras.
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Man angav då också, helt enligt reglerna, vilken ytterligare beredning man ansåg
nödvändig. Återremissen bifölls och den önskade beredningen bl.a. om kontakt
med länets pensionärsorganisationer gjordes, dock begärdes ingen utredning om
ekonomiska konsekvenser.
Efter detta ville en majoritet i nämnden att motionen skulle bifallas och den
skickades till Regionstyrelsen. Här ville allianspartierna återremittera motionen,
medan en majoritet ville att ärendet skulle avgöras "idag". Denna linje vann också
då minoritetsremiss inte är möjlig i RS.
När sedan motionen kom upp i RF ville en majoritet avgöra ärendet "idag" och en
minoritet yrkade på återremiss för utredning om kostnaderna. Beslutet blev då en
minoritetsåterremiss.
Jag konstaterar då återigen att motionen anses färdigberedd om man är beredd att
avgöra frågan "idag". Man har ju också fått den beredning man önskat i nämnden.
Att alliansen, som ju ville avslå motionen, yrkar på återremiss för att hitta fler skäl
för ett avslag är helt rimligt. Ärendet hade ju kunnat avgöras fortare om man hade
gett ett bredare utredningsuppdrag i nämnden, men som jag angav ovan är det
respektive partis ledamöter som ska bevaka detta.
Min personliga erfarenhet är att motionerna till vårt regionfullmäktige (och
tidigare landstingsfullmäktige) bereds på ett seriöst och noggrant sätt oavsett
vilket parti som har lämnat in motionen. Jag anser att det är olyckligt att en
ordväxling under en fullmäktigedebatt tas som intäkt för att en motionsberedning
är dysfunktionell.
Majoritet och opposition har samma ansvar för att beredningar ska fungera, och
jag anser, som sagt, att detta fungerar väl i vår region.
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