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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Maria Sjöberg

2017-03-07

Dnr KS 2016-162

Kommunstyrelsen

Utveckling och förstärkning av den lokala demokratin,
svar på motion (C)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till den översyn av politiska
organisationen som pågår.
Ärende
Lars Vikinge (C) har i motion daterad 2016-02-12 föreslagit att
kommunfullmäktige ska utse en parlamentarisk utredning med uppgift att inför
mandatperioden 2018-2022 utreda förutsättningarna för att inrätta lokala
geografiska nämnder med viss beslutanderätt. Kommunfullmäktige beslutade
2016-02-16, § 9, om att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har fått i uppdrag att genomföra en
översyn av kommunens politiska organisation inklusive nämndernas ansvar
och organisering (Dnr KS 2016-967, § 49). Planeringsutskottet ska återkomma
till kommunstyrelsen senast sommaren 2017 med förslag till förändringar.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska besvaras med hänvisning
till den översyn av den politiska organisationen som pågår.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Utveckling och förstärkning av den lokala demokratin, svar på motion
Motion (C) - Utveckling och förstärkning av den lokala demokratin
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Bakgrund
Av inlämnad motion framgår att kommunfullmäktiges geografiska utskott
fungerar på olika sätt, bland annat beroende på de lokala förutsättningarna
utskotten har. Detta har i sin tur fått varierande förankring bland
kommuninvånarna i områdena. Utskotten saknar formellt inflytande över
kommunens resurser och verksamheter och utskottens roll har ibland uppfattats
som otydlig. I motionen framförs även att utskottsledamöterna inte alltid bor
inom det geografiska område man verkar i och att organisationen därför inte är
den bästa möjliga.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-16, § 9, om att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har fått i uppdrag att genomföra en
översyn av kommunens politiska organisation inklusive nämndernas ansvar
och organisering (Dnr KS 2016-967, § 49). Detta för att säkerställa att den
politiska organisationen är tillräckligt kraftfull för att klara att möta en omvärld
i förändring. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2017
med förslag till förändringar av den politiska organisationen, inklusive
bolagens och nämndernas ansvar och organisering från den 1 januari 2019.
Motionen ska besvaras med hänvisning till den översyn av politisk
organisationen som pågår.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges mål för 2015–2018 anger bland annat följande:
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
Oavsett var i kommunen man bor ska man ha möjlighet att påverka och bidra
till Linköpings utveckling. Jämlikheten ska öka och alla invånare ska kunna
känna trygghet, såväl socialt som ekonomiskt. Sociala insatser ska vara
förebyggande, ha barnen i fokus samt bygga på samverkan, helhetssyn och
långsiktighet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

3 (3)

Kommunledningskontoret

Susanne Aman
Paul Håkansson
Beslutet skickas till:
Lars Vikinge
Tove Holmström

