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Motionen anses besvarad

Kommunstyrelseförvaltningen
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Chef Medborgarfokus

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
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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.
Motionen remitterades till kommunkansliet.
Tre separata studier (Nielsen 2001; Erlingsson och Öhrvall 2010; Järnbert och
Wilen 2013) har gjorts med ungefär samma slutsatser avseende skälen till
förtroendevaldas avhopp under pågående mandatperiod. Drygt 60 procent av
de tillfrågade anger att de hoppade av på grund av ”privata skäl” (till exempel
flytt från kommunen, svårigheter att förena uppdraget med förvärvsarbete,
familjeförhållanden eller hälsoproblem), cirka 20 procent anger ”politiska skäl”
och ytterligare 20 procent anger att privata och politiska skäl vägde lika mycket
för avgångsbeslutet. Bland dem som avslutar sina uppdrag i förtid är kvinnor
och unga överrepresenterade. Precis som motionärerna konstaterar upprepas
det nationella mönstret om större avhopp bland kvinnor även i Tyresö
kommunfullmäktige. Då omfattande studier på området når i stort sett samma
slutsatser anser kommunkansliet att det inte finns ytterligare behov att
undersöka frågan i Tyresö kommun. Om man trots detta vill undersöka frågan
är kommunkansliet av uppfattningen att kunskapen om skälen till avhopp är
störst hos partierna själva.
Frågan om vad som kan göras för att underlätta för fler att fullgöra sitt politiska
uppdrag har inga entydiga svar. De optimala arbetsformerna för ett politiskt
uppdrag är sällan de samma för en yrkesarbetande småbarnsförälder som för en
pensionär eller yrkesarbetande med utflugna barn. En god beredskap i
partigrupperna för fördelning och omfördelning av arbetsbördan samt
uppbackning vid behov kan ha stor betydelse för den enskilde ledamoten.
Ytterligare utbildningsinsatser kan också underlätta förståelsen för det egna
uppdraget och bidra till ett fördjupat engagemang. Sammantaget är dock synen
på de egna arbetsvillkoren och behoven personliga och ibland även privata.
Enligt kommunkansliet är en utredning av eventuella förslag till förändring av
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förtroendevaldas villkor primärt en fråga för partierna själva. Ett potentiellt sätt
skulle kunna vara att bilda en parlamentarisk grupp med uppdraget att diskutera
frågan.

