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§ 139 Svar på motion om att sätta en politiker i ”gyllene stolen”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg (-) och Olle Moln Teike (SD) inkom den 13 juni med
en motion angående möjligheten för alla invånare i Habo kommun att sätta
en politiker i ” Gyllene Stolen” och därmed kunna få direkta svar på sina
frågor vid ett kommunfullmäktigesammanträde. Motionärerna för fram att
Habo kommun har infört medborgarförslag på prov men för att öka det
politiska intresset för allmänheten kan man göra mycket mer och att låta
invånarna göra sina röster hörda är viktiga moment för demokratin.

Kommunchef Jan Sundman skriver 2016-11-01 att motionen tar upp en
viktig fråga om hur medborgaren kan få göra sin röst hörd genom att man
minskar det direkta och eventuellt upplevda avståndet mellan beslutsfattare
och medborgare. En viktig fråga att ta ställning till är när i processen
medborgardialogen och invånarnas röster ska komma in. Det kan
exempelvis vara tidigt i processen för att kartlägga behovet av en viss
utveckling eller förändring, det kan vara när det har tagits fram ett antal
idéer till lösningar för att genomföra förbättringar och det kan vara inför
beslut där dialogen primärt syftar till att uppmärksamma beslut som ska tas
ställning till. Det kan också vara i en utvärderingsfas när medborgarna kan
ge återkoppling på om det önskade resultatet nåddes.
Jan Sundman skriver vidare att det finns många metoder för att föra dialog
med medborgarna, och att det kan vara viktigt att analysera hur metoderna
stödjer svaga respektive starka grupper i samhället. Vilka grupper kommer
eventuellt inte till tals och vilka hinder finns det för dem att delta samt
vilka metoder krävs för att ge fler möjligheter att föra fram sin åsikt.
Fördelen med den lite mindre kommunen är att avståndet mellan
förtroendevalda och medborgare inte är så långt. Det är lätt att nå
förtroendevalda via ett mejl eller telefonsamtal, genom kommunens
frågepanel, genom att ta kontakt med respektive ordföranden i olika partier
eller via ett besök i kommunhuset. Spontana möten sker också överallt där
människor möts. All form av formaliserad dialog kräver resurser och ska
skötas och hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Därför är det viktigt att
verkligen prioritera och välja rätt dialog- och kommunikationsforum.
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november att föreslå att motionen ska
avslås (KS § 185).
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Forts § 139
Kommunfullmäktiges behandling
Joakim Lindblom (SD) yrkar bifall till motionen.
Anders Rickman (L) menar att i Habo träffar invånarna sina politiker på ett
naturligt sätt. Han ser ingen vinst med att man inrättar speciella tillfällen
där 35 avlönade ledamöter sitter och lyssnar på när en blir utfrågad.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
om avslag och dels Joakim Lindbloms förslag om bifall.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Joakim Lindbloms
förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 29 ja-röstar och 4 nej-röstar. En ledamot avstår
från att rösta och en ledamot är frånvarande. Se bilaga 1.
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
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