
                                      

 

 

 
Motion om inrättande av tillfälliga fullmäktigebere dningar. 
 
En väl fungerande representativ demokrati kräver engagerade och väl insatta ledamöter i de politiska 
församlingarna. Ett sätt att stärka fullmäktigeledamöternas roll kan vara att inrätta tillfälliga 
fullmäktigberedningar enligt följande: 
 
Under KF bildas beredningsgrupper för specifika och avgränsade frågor. Dessa grupper skall arbeta 
projektinriktat, dvs bara med den aktuella frågan, så snabbt som möjligt och med ett slutdatum. Varje 
ledamot i KF inkl ersättare skall  under en mandatperiod få möjlighet att ingå i en beredningsgrupp. Alla 
partier skall erbjudas plats i beredningsgrupperna. Partierna har rätt att nominera även andra än ledamöter 
och ersättare i fullmäktige. Till beredningsgrupperna kan knyts även intresserade medborgare. 
Beredningsgruppernas viktigaste uppgift är inte att finna svar på frågor utan att ställa frågor som bör utredas 
innan beslut. Som ett led i sitt arbete kan och bör de tex ordna hearings mm. Detta dock i samråd med KF:s 
presidium och/eller demokratiberedningen. 
Beredningsgrupperna har ej beslutanderätt men lämnar förslag till beslut till KS. KS bereder, fattar beslut på 
egen hand eller för frågan åter till KF för avgörande. Så långt som möjligt skall frågorna avgöras i KF.  
Förslag till lämpliga frågeställningar att behandlas av beredningsgrupperna beslutas av KF. 
 
Fördelar 
 
• Samtliga ledamöter och ersättare i KF får chansen att arbeta aktivt med några frågor varje år.  
• Med insikt och engagemang bör ledamöternas intresse för att delta i debatter under fullmäktigemötena 

öka.  
• Debatterna i KF bör bli fler och mer djuplodande. 
• Möjligheterna för allmänheten att medverka och påverka politiska beslut ökar. 
• Intresset för att arbeta politisk kan öka som en följd av ovanstående. 
 
Vi yrkar att   
 
• Kommunfullmäktige beslutar att inleda försök med tillfälliga beredningsgrupper. 
• Demokratiberedningen alternativt gruppledarna ges i uppdrag att föreslå lämpliga frågeställningar för 

behandling i beredningsgrupperna.  
 
 
 
För 
Centerpartiet                 Folkpartiet Liberalerna        Kristdemokraterna          Moderaterna   
 
Göran Eriksson             Tomas Alm                  Fred Rydberg              Karl Henrik Nanning 
 

 

 

 


