MOTION
Tillägg och förtydligande av kommunfullmäktiges arbetsordning
I Kommunallagen 5 kap. 36 § regleras frågan om återremiss. I tredje stycket sägs att begäran om
återremiss ska åtföljas av en motivering. Det är den som begär återremiss som ska skriva
motiveringen.
Hur själva motiveringen ska hanteras av kommunfullmäktige framgår inte av lagtexten. I förarbetena
kan man dock utläsa att motiveringen bör anges i protokollet. Den praktiska hanteringen blir då en
fråga för kommunfullmäktiges arbetsordning.
Enligt lagstiftaren är en återremiss tänkt att bidra till att fördjupa demokratin och motverka
kortsiktigt framhastade beslut, utan att effektiviteten i berednings- och beslutsprocessen försämras i
allt för stor omfattning. Möjligheten till återremiss skapar också ett större utrymme för samtal och
samråd och kan bidra till att ett ärende blir mer allsidigt belyst.
Slutsatsen av lagstiftarens intentioner blir att en motivering bör vara väl genomtänkt och formulerad
så, att inga frågetecken eller missförstånd kvarstår. Författaren av motiveringen bör därför beredas
tillräckligt tidsrum.
Den ordning som idag gäller, där motiveringen ska inges i direkt anslutning till yrkandet, är inte
tillfredsställande. Det skapar oordning vid sammanträdet och motiveringen blir inte genomtänkt. Att
skriva en motivering i förväg kan göras under förutsättning att man avser att driva frågan till
återremiss. Men om det under en diskussion framkommer ny information som kan föranleda att en i
förväg skriven motivering behöver justeras blir situationen otillfredsställande. Samma sak om det i en
debatt plötsligt framkommer saker som kan behövas utredas vidare, då blir det inte möjligt att skriva
en genomtänkt motivering under pågående sammanträde.
I Kommunfullmäktiges nu gällande arbetsordning finns inte frågan om återremiss omnämnd.
Däremot finns regelverk för reservation och hur en skriftlig reservation ska hanteras (31 § ). Här sägs
att en skriftlig reservation ska vara inlämnad senast två dagar före utsatt tid för justering av
Kommunfullmäktiges protokoll. En mycket bra regel. Det ger tid till eftertanke. Samma regel bör
tillämpas för motivering av återremiss.
Med tanke på betydelsen av en väl skriven motivering i samband med förfarande av återremiss, både
för den som yrkar på återremiss som arbetet med efterföljande beredning, bör arbetsordningen
kompletteras.
Därför föreslås att,
Kommunfullmäktiges arbetsordning tillförs regler för hur frågan om återremiss ska hanteras med
angivande av vad som rimligen ska anges i motiveringen samt att motiveringen ska vara inlämnad
senast två dagar före utsatt tid för justering av kommunfullmäktiges mötesprotokoll.
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