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§ 57.
Svar på motion från Lars O Holmgren (BOA) om åtgärder
för en mer levande demokrati och ett bättre ledarskap
Beslut
Kommunfullmäktige avslår samtliga yrkanden i motionen med hänvisning till svar från Jacob
Spangenberg (C). (Bilaga 12)
Reservationer
Anna-Lena Söderblom (M), Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M), Fabian Sjöberg (M),
Christer Lindström (M), Allan Kruukka (M), Jan Holmberg (M), Lars O Holmgren (BoA),
Fredrik Jansson (BoA), Jan-Olof Ahlinder (BoA), Sabina Stål (KD), Lena Hagman (KD),
Madelene Alpsjö (KD), Julia Carlström (L) och Irmeli Bellander (L) reserverar sig mot
beslutet.
Ärendebeskrivning
Lars O Holmgren (BoA) yrkar i motion daterad 2018-05-03 att:
− Kommunen omedelbart ändrar kommunstyrelsens reglemente som tydliggör att man
som politiker endast kan inneha tre roller. För att locka till sig politiska talanger för en
fortsatt kommunal utveckling måste man kunna erbjuda styrelsepositioner med ansvar
och innehåll.
− Kommunen inför ett rakt och enkelt ersättningssystem per timme, månad eller år utan
det så kallade ”förlorad arbetsinkomst”, då kommunen i sina uppdrag bör ersätta
främst kompetens och inte tid, samt att man beslutar att ersätta ett uppdrag i
kommunstyrelsen mer marknadsmässigt, då det är att se som ett ”traineeprogram” för
sina kommande ledande politiker.
− Kommunen omedelbart utreder demokratikonsekvensen av borttagandet av ”tekniska
nämnden” och övriga sammanslagningar, innan ytterligare nämndförändringar sker
som utreds inom till exempel IT och miljö- och byggnads. Kommunens organisation
måste tydligare utgå från invånarnas behov och inte partiernas eller enskilda
tjänstemän.
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− Kommunen omedelbart ändrar kommunstyrelsens reglemente som tydliggör att
kommunalråden har ett ansvar. Ansvaret kan till exempel bestå i att ha huvudansvaret
över VA, skola eller äldreomsorg eller andra områden som definieras i en tydlig
arbetsbeskrivning.
Beslutsunderlag
− Motion
− Yttrande från Jacob Spangenberg (C)
Ärendets behandling
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2018-05-08, § 66. Ärendet överlämnades till
kommunstyrelsen för beredning. Vid kommunstyrelsens beredning yrkade Lars O Holmgren
(BoA) att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt
reserverade sig.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars O Holmgren (BoA) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars O Holmgrens (BoA) yrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
− Lars O Holmgren (BoA)
− Webbredaktionen

