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Kommunstyrelsen

Svar på förslag till kommunstyrelsen om återredovisning
av status på politiskt initierade ärenden till
kommunstyrelsen – Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunstyrelsen den 18 juni 2018, § 119 lämnat följande förslag
till kommunstyrelsen för beslut:
I både kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har ledamöterna en möjlighet att
lämna in ärenden med förslag till beslut. Med tiden kan det bli ett flertal ärenden som
befinner sig i en beredningsfas, innan de kommer till kommunstyrelsen med förlag till
beslut. Det kan för vissa ärenden också ta lång tid tills de hanteras.
I kommunfullmäktige har vi ett regelverk som gör att dess ledamöter två gånger
per år får en redogörelse för status för inlämnade motioner. Det redogörs för var i
beredningen dessa motioner befinner sig. Det vore önskvärt med en motsvarande
rutin i kommunstyrelsen.
Jag yrkar att:
Kommunstyrelsen ska två gånger per år få en rapport över status för ärenden som är
politiskt initierade i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Kommunstyrelsen beslutade att lämna ärendet till kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen fattade den 14 september 2015, § 157 beslut om utveckling av
kommunstyrelsens arbetsformer och arbetssätt och beslutade då bland annat att varje
kommunstyrelseledamot har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen samt att varje
ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att väcka ärende i arbetsutskottet. Något
beslut om uppföljning av inlämnade förslag togs inte vid detta tillfälle.
Förslaget att kommunstyrelsen två gånger om året ska få en rapport över status på de
politiskt initierade ärendena till kommunstyrelsen, skulle innebära en kvalitetssäkring av
uppföljning och process av dessa ärenden.
Kommunledningskontoret föreslår att rapporteringen ska ske i maj och november månad.
Kommunledningskontoret lämnar i bilaga till denna tjänsteskrivelse en övergripande rapport
över de totalt 33 förslag som lämnats under innevarande mandatperiod.
Av dessa förslag är 13 avslutade och 20 under beredning.
En mer detaljerad rapport lämnas till kommunstyrelsens sammanträde den 26 november
2018.

Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontoret ska årligen till kommunstyrelsens sammanträden
i maj och november lämna en rapport med status över inkomna förslag till
kommunstyrelsen.
2. Den övergripande rapporten med status över inkomna förslag till kommunstyrelsen
godkänns.
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