Sammanträdesprotokoll
2015-12-01

11(21)

Kommunstyrelsen

Ks § 191

Ks2015/0058

003

Svar på motion om lobbyism
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
att första att-satsen, om att utreda frågan, är bifallen och
att andra att-satsen, om att upprätta en policy och en handlingsplan mot
lobbyism, är besvarad med hänvisning till att fullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning.
Sammanfattning av ärendet
Den 12 februari 2015 lämnade Emma Johansson (S) in en motion för den
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen om lobbyism. Där föreslås
kommunfullmäktige utreda företeelsen lobbyism gentemot den politiska
organisationen i Ljungby kommun, samt upprätta en policy och en handlingsplan
mot lobbyism.
Kommunledningsförvaltningen har utrett motionen. I tjänsteskrivelsen daterad
2015-10-02 beskrivs definitionen av lobbyism. Dessutom redovisas olika
forskningsresultat, bland annat om var gränsen för lobbyism går,
påverkansmöjligheter och demokratiaspekter. När det gäller reglering av
lobbyism redovisas olika åsikter och förslag till hantering.
Kommunledningsförvaltningen skriver att då de förtroendevalda är valda för att
representera medborgarna bör lobbyism räknas som ytterligare ett sätt för
medborgarna att uttrycka sina åsikter. Så istället för att ta bort en kanal för
medborgarnas åsikter bör lobbyism ses som ännu ett sätt att bli informerad på.
En motpol till lobbyister finns alltid och bör utnyttjas för att bli än mer
informerad. På så vis kan de förtroendevalda göra välinformerade beslut i större
mån än om lobbyism vore förbjuden eller reglerad.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda fullmäktiges arbetsordning angående
lobbyism och att därmed anse motionen besvarad.
Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar:
att första att-satsen, om att utreda frågan, är bifallen och
att andra att-satsen, om att upprätta en policy och en handlingsplan mot
lobbyism, är besvarad med hänvisning till att fullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning.
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2015-10-02.
Demokratiberedningens yttrande 2015-10-15 § 18.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-11-17 § 121.
Yrkanden
Christer Henriksson (KD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att fullmäktige
avslår motionen.
Conny Simonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Jan Sahlin (M) yrkar att fullmäktige ska anse motionen besvarad.
Beslutsordning
För att få fram ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition
på Christer Henrikssons (KD) med flera yrkande om avslag och Jan Sahlins (S)
yrkande om besvarande och finner att kommunstyrelsen beslutar att Jan Sahlins
(M) yrkande att besvara motionen blir motförslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag eller enligt Jan Sahlins (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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