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Svar på motion om folkvaldas möjlighet att
fullgöra sitt uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut


Motionen bifalls.

Reservation
Leif Kennerberg (KD) reserverar sig för de tjänstgörande kristdemokratiska
ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Åsa de Mander (L), Anita Mattson (S) och
Peter Bylund (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 15
december 2016 om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. I motionen
föreslås:



att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför
ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt
att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att
folkvalda ledamöterna ska kunna/vilja fullgöra sina kommunalpolitiska
uppdrag.

I den bifogade tjänsteskrivelsen redogör kommunkansliet för forskningsresultat
som finns avseende folkvaldas avhopp samt kommunkansliets uppfattning
avseende en eventuell utredning av potentiella förändringsförslag som skulle
kunna underlätta för förtroendevalda att fullfölja sitt uppdrag. Kommunkansliet
föreslår att motionen ska anses besvarad.
Ärendet har beretts av Beredningen för medborgardialog och
mångfald, kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
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Yttrande
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anita Mattsson (S), Åsa de Mander (L), Lilian
Nylinder (MP), Anders Wickberg (SD), Ulrica Riis Pedersen (C), Peter Freij
(M), Marie Åkesdotter (MP), Mats Fält (M), Leif Lanke (L), Carl-Johan Karlson
(S), Dick Bengtson (M) och Alfonso Morales (S) yttrar sig.

Yrkande
Ulrica Riis Pedersen (C), Peter Freij (M), Mats Fält (M) och Dick Bengtson (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anita Mattsson (S), Åsa de Mander (L), Lilian
Nylinder (MP), Anders Wickberg (SD), Leif Lanke (L) och Alfonso Morales (S)
yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen
förslag om att motionen ska anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan
om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 23 ja, 27 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 3).
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §165.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-08-17 §
29.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2017-10-26 §§ 98, 103, 106, 107.pdf
Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf
Motion angående folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf
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