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Kommunstyrelsen

Svar på motion om attraktiva politiska förtroendeuppdrag
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 26 januari 2022, § 8 lämnat en motion
om attraktiva politiska förtroendeuppdrag.
Motionären föreslår att Alingsås kommun tar fram ett program för att skapa en ökad
attraktivitet för förtroendeuppdrag i den demokratiska organisationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen den 23 februari 2022, § 35 och
beslutade att lämna motionen till kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Motionären beskriver den ökade pressen på förtroendevalda, och att det finns hinder för
medborgare att ta politiska förtroendeuppdrag i kommunen. Kommunledningskontoret delar
motionärens bild av situationen för förtroendevalda. Det är problematiskt att medborgare
undviker att ta politiska uppdrag. Svårigheten att rekrytera nya personer till olika politiska
uppdrag riskerar att påverka vår demokrati negativt.
Ett av kommunens prioriterade mål är att Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett
gott bemötande från kommunen. Målet gäller oavsett vem som har kontakt med kommunen.
All verksamhet som bedrivs i Alingsås kommun ska präglas av engagemang, respekt och
öppenhet. Kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt för att stötta förtroendevalda i sina
uppdrag, och för att göra det så enkelt som möjligt att vara förtroendevald i Alingsås
kommun. I möjligaste mån läggs de politiska sammanträdena tidsmässigt med hänsyn både
till de förtroendevaldas arbetsliv och fritid. För att bidra till förtroendevaldas säkerhet har
kommunledningskontoret startat upp ett arbete tillsammans med partierna för arbetet mot hot
och hat mot förtroendevalda
Under den senaste mandatperioden har bland annat en enkät skickats ut till samtliga med
politiska uppdrag. Ett arbete pågår med de önskemål som framkom i enkäten. Det pågår ett
arbete med att ta fram ett utbildningsprogram för samtliga som får förtroendeuppdrag nästa
mandatperiod. Utbildningarna ska ge de förtroendevalda så bra förutsättningar som möjligt
att utföra sitt uppdrag. I samband med den nya mandatperioden kommer även politikersidor
att lanseras på alingsas.se, för att förenkla för förtroendevalda att snabbt hitta rätt
information.
Av kommunallagen kapitel 4, §§ 12 – 18 framgår vilka förmåner som kommuner och regioner
får besluta om för förtroendevalda. Utöver lagstadgade förmåner får fullmäktige besluta att
förtroendevalda i skälig omfattning ska få viss ersättning, arvode, pension och andra
ekonomiska förmåner. Dessa förmåner behandlas politiskt inför varje ny mandatperiod, och
det finns då tillfälle att se över nuvarande förmåner.
Ovan presenteras en del av det kommunledningskontoret arbetar med för att förenkla för
förtroendevalda i Alingsås kommun. Kommunledningskontoret bedömer att det inte finns
behov av ett särskilt program för att göra förtroendeuppdrag mer attraktiva, och föreslår att
motionen kan anses besvarad med hänvisning till de aktiviteter som redan utförs.

Ekonomisk bedömning
Förslaget att ta fram ett program för ökad attraktivitet för förtroendeuppdrag innebär inga
kostnader utöver administrativ tid. Eventuella aktiviteter i programmet kan dock innebära
kostnader. Förslaget att motionen ska anses besvarad innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande i tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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