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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2021-000133 08

KF § 121

Svar på motion om mötestider i
kommunen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionens första förslag besvarat, då nämndernas och arbetsutskottens
sammanträden kommer att samordnas på ett tydligare sätt framöver, med ambitionen att
om möjligt undvika överlappning,
att avslå motionens andra förslag, då vissa dagar bör hållas mötesfria i kommunen och
nämnderna bör ha viss möjlighet att själva besluta om sina sammanträdestider.
Reservation
Åse Nicklasson (SD), Ulf Lindström (SD), Kristoffer By (SD), Lennart Thunborg (SD)
Stefan Larsson (SD), Per-Olof Lilja (SD) och Heinz Barath (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Åse Nicklassons (SD) förslag.

Ärendet
En motion om mötestider i kommunen har inkommit från Ulf Lindström (SD). Motionären
skriver bland annat att flera av kommunens sittande politiker har uppdrag i flera olika
nämnder och arbetsutskott, vilket ganska ofta innebär att de måste avstå en nämnd eller
ett utskott för att dessa sammanträder samtidigt. Motionären föreslår därför följande:
-

att en samordnad möteslista tas fram där förslagsvis utskotten har sina möten
under månadens första hälft och de olika nämnderna under månadens andra hälft,
- att de olika nämnderna och utskotten har varsin veckodag då bara de har möte.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-25 § 110 att överlämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Upplägget för sammanträdesdagar för nämndsmöten ser olika ut i Sveriges kommuner. I
vissa kommuner är nämndsmötena utspridda över tid, medan de i andra kommuner äger
rum på samma dag och i vissa även på samma tid.
Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när sammanträdesdagarna för nämndsmöten
planeras. Bland annat brukar vissa veckodagar hållas mötesfria i Skaraborgs kommuner
för att olika nätverk och kommunalförbund ska kunna sammanträda då. Till exempel
brukar möten med Skaraborgs kommunalförbunds direktion samt nätverksträffar, såsom
kommunchefsnätverk och ekonomichefsnätverk, äga rum på fredagar.
Det finns även anvisningar och riktlinjer att förhålla sig till inom kommunen:
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Det finns anvisningar och regler vad gäller inlämning, redovisning och beslut om
ekonomiska uppföljningar, budget med mera. Till exempel regleras datum för
beslut om budget, delårsrapport och årsredovisning i kommunallagen och
kommunens interna process för detta regleras i kommunens ekonomikalender.
- Enligt en överenskommelse i Skaraborg brukar kommunfullmäktige i Skaraborgs
kommuner sammanträda den sista måndagen i månaden (med vissa undantag).
Kommunfullmäktiges möte styr i sin tur när kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott kan ha sina möten.
- Kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla ledningen och
samordningen i kommunen genom exempelvis styrmodell och årshjul för att
verksamheten ska löpa på så smidigt som möjligt. Till exempel har
kommunledningskontoret tagit fram anvisningar om att det ska gå två veckor
mellan arbetsutskott och nämnd. Detta för att de förvaltningsövergripande
samverkansgrupperna ska kunna sammanträda innan nämnderna fattar beslut.
Ytterligare ett förslag för att öka samordningen är att nämnderna bör sammanträda
i samma vecka, när så är möjligt. Detta föreslås gälla från och med år 2022.
I och med förslaget om att nämnderna ska sammanträda samma vecka kommer samtliga
nämnder från och med 2022 att sammanträda i samma vecka, när så är möjligt. Eftersom
det också ska gå två veckor mellan arbetsutskott och nämnd kommer även
arbetsutskottens sammanträden att samordnas på ett tydligare sätt. Detta gör att
kommunledningskontoret föreslår att motionens första förslag kan anses besvarat.
Kommunledningskontoret anser dock att motionens andra förslag om att nämnderna ska
sammanträda på varsin veckodag blir svår att genomföra. Detta framförallt för att vissa
dagar bör hållas mötesfria i kommunen. Nämnderna skulle dock kunna sammanträda på
olika tider på dagen, men även en sådan lösning kan innebära samtida möten om något
sammanträde drar ut på tiden.
Därtill är nämnderna idag fria att själva bestämma dag och tid för sina sammanträden,
inom kommunens givna anvisningar och riktlinjer. Denna rätt framgår av nämndernas
reglementen. Rätten gör att nämnderna kan anpassa sammanträdestiderna så att de
passar ledamöterna i just den nämnden under en viss mandatperiod.
Kommunledningskontoret anser det vara rimligt att nämnderna har viss möjlighet att själva
besluta om sina sammanträdestider och föreslår därför att motionens andra förslag ska
avslås.
Det bör också tilläggas att det finns flera sätt att se på demokratiaspekten av en kommuns
sammanträdesplanering. Som tidigare nämnts väljer vissa kommuner att planera
nämndssammanträden på skilda tider, precis som motionären föreslår, eftersom det
möjliggör för förtroendevalda att inneha flera olika uppdrag. Men det finns också
kommuner som väljer att planera möten parallellt i syfte att sprida de politiska uppdragen
på flera personer inom partierna, vilket också kan anses demokratiskt viktigt.
Kommunledningskontoret har dock ingen åsikt i denna fråga. Förvaltningens motionssvar
Protokollet är digitalt signerat
(181109 13.37) Ann Margareta
Ohlsson - Mobilt BankID

Utdragsbestyrkande
(210509 10.23) ROLF GUNNAR
ERIKSSON - Mobilt BankID

(201030 13.35) PER-OLOF
ANDERSSON - Mobilt BankID

Sida 3 (3)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-09-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

och förslag till beslut utgår från nuvarande beskrivna planeringsförutsättningar för
nämndssammanträden i kommunen. Om den politiska viljan finns för att låta
sammanträdesplaneringen istället utgå från avsikten om att de olika nämnderna och
utskotten har möten vid helt skilda tidpunkter, oavsett om nuvarande förutsättningar
frångås, bör motionens andra förslag bifallas. Ett uppdrag behöver då också ges till
kommunledningskontoret om att ta fram ett nytt förslag till sammanträdesplanering.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åse Nicklasson (SD), Stefan Larsson (SD), Per-Olof Lilja (SD) och Heinz Barath (SD)
föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Åse Nicklassons (SD) förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag
och att en nej-röst innebär ja till Åse Nicklassons (SD) förslag. Med 27 ja-röster mot sju
nej-röster och en som avstår finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-08-19
Motion om mötestider i kommunen, 2021-04-26

Beslut delges
Motionären
Samtliga nämnder
___________________

Protokollet är digitalt signerat
(181109 13.37) Ann Margareta
Ohlsson - Mobilt BankID

Utdragsbestyrkande
(210509 10.23) ROLF GUNNAR
ERIKSSON - Mobilt BankID

(201030 13.35) PER-OLOF
ANDERSSON - Mobilt BankID

