Parlamentariska gruppens redovisning till
kommunstyrelsen av uppdraget att ta fram förslag för
hur det politiska engagemanget kan bibehållas
Kommunstyrelsen (KS) fattade den 22 juni 2020 beslut om att beredningen för
medborgardialog och integration (BMI) får i uppdrag att bilda en parlamentarisk grupp. Den
parlamentariska gruppen ska bestå av alla partier som är representerade i Tyresö
kommunfullmäktige, vars uppdrag är att ta fram förslag för hur det politiska engagemanget
kan bibehållas. I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står
följande; ”På grund av många olika orsaker är det svårt för många förtroendevalda att
bibehålla ett politiskt engagemang och fullgöra sina uppdrag. Det kan både bero på politikens
former och de forum som politiken är verksam i, men det kan också finnas andra strukturella
faktorer.”
I enlighet med uppdraget från KS bildade BMI en parlamentarisk grupp november 2020.
Representanterna inom den parlamentariska gruppen ska tillsammans ta fram förslag på
åtgärder för att bibehålla det politiska engagemanget. Förslagen ska senast lämnas över till
KS för beslut senast i maj 2021. Gruppen hade totalt fem stycken protokollförda
sammanträden där varje sammanträde varade i cirka två timmar. Det första sammanträdet
ägnades åt en workshop, vars resultat analyserades vidare av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen
lade i sin tur fram ett underlag till en enkät som den parlamentariska gruppen enades om.
Underlaget till enkäten beaktade den förtroendevaldes genus, ålder och antal år i politiken,
vidare formulerades ett antal frågor med olika svarsalternativ. Det fanns även möjlighet till
att skriva fritext. Frågorna i enkäten strukturerades upp i följande teman; mötes-, tid, former
och kultur, samhällets ställning, introduktion till uppdraget samt som ny förtroendevald och
förväntningar på uppdraget. Svaren sammanställdes därefter utifrån de ovannämnda temana.
Robert Sirviö på kommunstyrelsens förvaltning strukturerade sammanställningen från
enkäten som skickats ut till samtliga 170 förtroendevalda i Tyresö Kommun. Av de 170
tillfrågade svarade 101 förtroendevalda på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 60
%. Robert som sedan tidigare har erfarenhet av enkätundersökningar ansåg svarsfrekvensen
som hög. Utöver de specifika förslag som redovisas nedan innehåller enkäten information
som kan användas för fortsatt arbete inom respektive nämnd.

Följande sammanställning av Parlamentariska gruppens förslag utifrån svar från
förtroendevalda redovisas till Kommunstyrelsen för att vidta nödvändiga
åtgärder
Tema: Introduktion till uppdraget och som ny förtroendevald
● Introduktion för förtroendevalda behöver ses över och en koordination mellan
partiintroduktioner och kommunintroduktion behövs.


Introduktion för förtroendevalda ska erbjudas en gång per år.
- digitala lösningar (inspelade pass och live-frågestunder)

- innehåll: “hur skriver man en motion”, “hur ser ett ersättaryttrande ut”, “hur ser
organisationen ut”, IT, mail, praktiska frågor, säkerhetsfrågor, “hur ska jag bära mig
åt som fritidspolitiker, vad är min roll i relation till tjänstepersonerna, är jag
förtroendevald även i offentliga debatten t ex på sociala medier, vad är ”vett och
etikett” i debatter m m.

Tema: Mötes- tid, former och kultur
● Tydligare rutiner behövs kring utskick inför sammanträden, riktlinjer/policy för när
utskick kommer ut och vilka handlingar som ska finnas tillgängliga.

● Tydligare ramverk behövs för handlingar och justeringar.
● I utbildning av presidier ska följande tas upp:
- Ordföranden har stort ansvar att se till att endast sakfrågor debatteras.
- Ska kunna skilja på sak och person.
- Ansvarar för samtalstonen.
- Förslag att presidier/ordföranden har ett gemensamt samtal kring möteskultur.
● Införa pauser under sammanträden.
● Möjliggöra digital närvaro även efter pandemin
- enligt gällande lagstiftning,
- ta hänsyn till den demokratiska aspekten så digital närvaro inte betyder åskådare,
- ställer högre krav på presidiet, särskild utbildning krävs.
● Någon form av förtäring ska finnas tillgängligt på samtliga officiella sammanträden.

Tema: Förväntningar på uppdraget
● Översyn bör göras av alla arvoden, inklusive t ex de för vigsel- och
begravningsförättare, och även en jämförelse med grannkommuners arvoden.
● Tydligare information behövs att man kan behålla sitt förtroendeuppdrag även om
man behöver flytta och vara folkbokförd i annan kommun under mandatperioden vid
t ex studier på annan ort eller enligt annat enligt Kommunallagen.

