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17. Motion om att införa dagsammanträden för
kommunfullmäktige i Västerviks kommun – svar
Dnr 2016/313-109
Sverker Thorén (L) har 26 september 2016 väckt en motion om att
införa dagsammanträden för kommunfullmäktige i Västerviks kommun
snaras möjligt, dock senast i september 2017. Argumentet som förs
fram är att dagsammanträden skulle höja vakenhetsgraden hos de
förtroendevalda, kvaliteten på deltagande och inlägg i debatten och
förhoppningsvis leda till säkrare beslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 144 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 12 maj 2017 för
ärendets beredning och lämnar förslag till svar på motionen.
Dagsammanträden för fullmäktige har diskuterats i olika forum och vid
flera tillfällen genom åren. Flera för- och nackdelar har förts fram för dagrespektive kvällssammanträden, exempel omnämns i skrivelsen från
förvaltningen. Något beslut om att förändra nuvarande ordning, som
innebär att mötet startar kl. 18 och tidigare vid behov enligt beslutad
sammanträdesplan, har inte fattats. Kommunstyrelsens förvaltning anser
inte att det i nuläget är möjligt att föreslå en förändring, dels utifrån den
oklara kostnadsbilden då dagsammanträden innebär en ökad kostnad för
kommunen som behöver utredas, dels utifrån de politiska aspekterna.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen
- att utreda vilken ökad kostnad det skulle medföra att förlägga
kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid med start kl. 9
respektive kl. 13 i jämförelse med nuvarande ordning,
- att remittera ärendet till de politiska partierna utifrån den
framtagna kostnadsbilden samt över för- och nackdelar med dagrespektive kvällssammanträden,
- att under hösten 2017 återkomma till kommunfullmäktige med
redovisning av de olika kostnadsalternativen och resultatet av
remissrundan samt förslag till eventuell ändring av
sammanträdestiden för kommunfullmäktige, samt
att därmed förklara motionen om att införa dagsammanträden för
kommunfullmäktige besvarad.
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Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Sverker Thorén (L) med instämmande av Harald Hjalmarsson (M),
Gunnar Jansson (S) och Tommy Ivarsson (SD) yrkar som tillägg att
uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att innan ärendet remitteras
redovisa erfarenheterna från andra kommuners, bl. a Kalmar kommuns,
införande av dagsammanträden för kommunfullmäktige.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att följande frågor skickas
med i remissunderlaget till de politiska partierna för ställningstagande:
- att genomföra två test av dagsammanträden 2018
- att lokalfrågan och möbleringen under sammanträdena ses över
- att mötesformer i sin helhet ses över, t. ex hur kan man hitta
formerna, t.ex. att ha gruppmöten samma dag som kommunfullmäktige
Ordföranden yrkar att KF:s presidium och gruppledarna utgör styrgrupp
i det fortsatta arbetet.
Anna Bodjo (MP) yrkar att demokratiberedningen ska vara med som
remissinstans.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit samtliga yrkanden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen
-

-

att utreda vilken ökad kostnad det skulle medföra att förlägga
kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid med start kl. 9
respektive kl. 13 i jämförelse med nuvarande ordning,
att remissunderlaget innehåller en redovisning av erfarenheterna
från andra kommuners, bl. a Kalmar kommuns, införande av
dagsammanträden för kommunfullmäktige,
att följande frågor skickas med i remissunderlaget till de politiska
partierna för ställningstagande:
- att genomföra två test av dagsammanträden 2018
- att lokalfrågan och möbleringen under sammanträdena ses
över.
- att mötesformer i sin helhet ses över, t. ex hur kan man
hitta formerna, t.ex. att ha gruppmöten samma dag som
kommunfullmäktige,
att remittera ärendet till de politiska partierna och
demokratiberedningen utifrån den framtagna kostnadsbilden
samt över för- och nackdelar med dag- respektive
kvällssammanträden
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att under hösten 2017 återkomma till kommunfullmäktige med
redovisning av de olika kostnadsalternativen och resultatet av
remissrundan samt förslag till eventuell ändring av
sammanträdestiden för kommunfullmäktige samt
att KF:s presidium och gruppledarna utgör styrgrupp i det
fortsatta arbetet.

att därmed förklara motionen om att införa dagsammanträden för
kommunfullmäktige besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-22, § 195
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 maj 2017 (utsänd tidigare)
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26, § 144 (utsänd tidigare)
Sverker Thoréns (L) motion 26 september 2016 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Kommunstyrelsen inför remiss till partierna i kommunfullmäktige och
demokratiberedningen
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Motion om att införa dagsammanträden för
kommunfullmäktige i Västerviks kommun – svar
Sverker Thorén (L) har väckt en motion 26 september 2016 där han föreslår att
kommunfullmäktiges sammanträden ska ske på dagtid. Motionären yrkar att
dagsammanträden införs snaras möjligt, dock senast i september 2017. Argumentet
som förs fram är att dagsammanträden skulle höja vakenhetsgraden hos de
förtroendevalda, kvaliteten på deltagande och inlägg i debatten och förhoppningsvis
leda till säkrare beslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 144 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Ärendets beredning
Med nuvarande ordning börjar kommunfullmäktige normalt sina sammanträden
kl. 18.00. Vid behov händer det att mötet startar tidigare. Mötena pågår ofta till sen
kväll, ibland fram till midnatt. Eftersom de flesta förtroendevalda har arbeten är det
många som först har varit en hel dag på sitt arbete för att sedan sitta hela kvällen på
sammanträde. Eftersom kommunstyrelsen normalt har möte samma dag som
kommunfullmäktige så har dessa ledamöter redan suttit en hel dag på sammanträde
när de ska påbörja fullmäktiges möte.
Det förslag som motionären har, att fullmäktiges möten ska ligga på dagtid, har varit
uppe för diskussion i ett antal olika forum och vid ett antal olika tillfällen genom åren.
Senast var frågan uppe på möte mellan kommunfullmäktiges gruppledare den 30 mars
2017. Något beslut om att förändra nuvarande ordning har inte fattats. Det mest
framträdande argumentet för att fortsätta ha kvällsmöten som har förts fram är att
många har svårt att ta ledigt från sina jobb. Eftersom de flesta har dagtidsjobb så
innebär det att fler har möjlighet att delta på fullmäktiges möten om dessa är på
kvällstid. Ett annat argument är att dagsammanträden är en dyrare lösning för
kommunen, eftersom kommunen skulle behöva betala ut mer ersättning för förlorad
arbetsinkomst. En grov uppskattning har gjorts som visar att om alla sammanträden
förläggs till dagtid så skulle den ökade kostnaden bli ca 300 000 kr. Detta är dock
enbart en uppskattning och noggrannare utredning krävs för att få fram mer säkra
siffror. En annan synpunkt som tidigare har framförts i frågan är att det är olämpligt
att byta från kvällsmöten till dagmöten under pågående mandatperiod eftersom de
förtroendevalda för innevarande mandatperiod har accepterat sina uppdrag med
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utgångspunkt i de förutsättningar som gällde när de valdes. Ytterligare en synpunkt är
att det även skulle kunna göra det svårare för allmänheten att delta som åhörare på
mötena om de är förlagda till dagtid då många arbetar.
Det finns således många uppfattningar som talar både för och emot dag- respektive
kvällssammanträden för fullmäktige. De konsekvenser som vi tydligt kan se att en
ändring till dagsammansträden för fullmäktige skulle medföra är:
- Kostnaden i form av utbetalning av ersättning för förlorad arbetsförtjänst ökar (i
vilken omfattning det blir kräver noggrannare utredning).
- Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan inte sammanträda på samma dag.
Detta leder till ytterligare konsekvenser i ärendeberedningskedjan och förändringar
i till exempel utskicksdagar för handlingar kan krävas (exempelvis att handlingar
tillställs ledamöterna något senare än idag).
De eventuella effekter som en ändring till dagsammanträden kan ha på möjligheten för
ledamöterna att delta på mötena samt på kvaliteten på deras deltagande, debatt och
beslut är av politisk karaktär och inget som kommunstyrelsens förvaltning uttalar sig
om.
Utifrån det som angetts ovan ser kommunstyrelsens förvaltning inte att det i nuläget är
möjligt att föreslå en förändring, dels utifrån den oklara kostnadsbilden, dels utifrån de
politiska aspekterna i ärendet. Därmed lämnas förslag till beslut enligt nedan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen
- att utreda vilken ökad kostnad det skulle medföra att förlägga kommunfullmäktiges
sammanträden på dagtid med start kl. 9 respektive kl. 13 i jämförelse med
nuvarande ordning,
- att remittera ärendet till de politiska partierna utifrån den framtagna kostnadsbilden
samt över för- och nackdelar med dag- respektive kvällssammanträden,
- att under hösten 2017 återkomma till kommunfullmäktige med redovisning av de
olika kostnadsalternativen och resultatet av remissrundan samt förslag till eventuell
ändring av sammanträdestiden för kommunfullmäktige, samt
att därmed förklara motionen om att införa dagsammanträden för kommunfullmäktige
besvarad.

Anders Björlin
Kommundirektör

Elisabet Olsson
Kanslichef
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Motion om att införa dagsammanträden för kommunfullmäktige i Västerviks kommun
Dn r 2016/313-1 09
Sverker Thoren (L) har väckt en motion (bilaga) daterad 26 september
2016 och föreslår att sammanträdena för kommunfullmäktige förläggs
dagtid.
Motionären yrkar att dagsammanträden införs för Västerviks kommunfullmäktige snarast möjligt dock senast i september 2017.

Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen om att införa dagsammanträden för
kommunfullmäktige i Västerviks kommun till kommunstyrelsen för
beredning.

Handlingar i ärendet:
Sverker Thorens (L) motion 26 september 2016
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

~~L~,~~

0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se

Kommunstyrelsen
Västerviks kommun

Ini<om

cU l ~ .. {fJ

w

J.,~

Dpi

Liberalerna
Kommun fullmäktige Västerviks kommun

MOTION
Inför dagsammanträden för Västerviks kommunfullmäktige
Både tidigare och nuvarande kommunfullmäktigeledamöter i Västerviks
kommun har lång erfarenhet av hur det är att sammanträda kvällstid.
Att efter en intensiv arbetsdag direkt och ofta mycket långt in på kvällen ha
överläggningar och beslut i den folkvalda och högsta beslutande instansen
är , för att uttrycka sig milt, inte optimalt. Om någon fortfarande svävar i
okunnighet om det är det bara att sätta sig framför datorn och följa ett antal
tidigare KF-möten.
Liberalerna i Tjust anser att det är dags att som i många andra kommuner gå
över till dagsammanträden också för Västerviks kommunfullmäktige. Det
kommer att höja vakenhetsgraden , kvaliten på deltagande och inlägg i
debatten och förhoppningsvis säkra ännu klokare beslut.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi
Att

dagsammanträden införs för Västerviks kommunfullmäktige
snarast möjligt dock senast i september 2017

Västervik 2016-09-26
Sverker Thoren(L)
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