Motion till Moderaterna i Skövdes årsmöte

MOTION
om att förändra Kommunallagen
Yrkande
Årsmötet föreslås besluta
1. att Moderaterna ska verka för att Kommunallagen ändras så att det blir möjligt för
kommun- och landstingsfullmäktige att återkalla förtroendeuppdrag som tillsatts genom
beslut i fullmäktige.

Ändra kommunallagen
Fenomenet politiska vildar blir allt vanligare i såväl Sveriges riksdag som i landets
kommuner. Enligt tidningen Dagens samhälle1 hade 148 kommunpolitiker hösten 2016
lämnat det parti som de har valdes in för 2014 och istället övergått till att bli politiska vildar.
Det innebär att de behåller de förtroendeuppdrag som de fått genom sitt ursprungliga parti.
Den politiska sammansättningen i fullmäktige eller i nämnder kan således få en annan
sammansättning än den som väljarna beslutat genom allmänna val. Men det politiska
systemet och de politiska partierna har mycket begränsade möjligheter att göra något åt det.
Enligt Kommunallagen2 kan en förtroendevald av kommunfullmäktige avskiljas från sitt
uppdrag endast om vederbörande har vägrats ansvarsfrihet eller har dömts för ett brott på
vilket fängelse i minst två år kan följa.
De förtroendevalda i en kommuns nämnder och bolag utses av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige är som folkvald församling ytterst ansvarig för de beslut som fattas i
nämnder och bolag och för den verksamhet som där bedrivs. Därmed vore det rimligt att
denna församling också kan återkalla de förtroendeuppdrag som den en gång beslutat om.
Nyligen genomfördes en revidering av Kommunallagen, men regeringen avstod från större
ingrepp och nödvändiga moderniseringar. Lagen behöver på nytt ses över och
moderniseras. Inte minst behöver kommunfullmäktige ges befogenheter att avskilja dem som
inte längre bär sin uppdragsgivares förtroende. Annars riskerar det lokala styrelseskickets
funktionalitet begränsas och det medborgerliga förtroendet för det urholkas.
Skövde den 05 februari 2018
Anders G Johansson

Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Motionen är välskriven och behandlar ett angeläget ämne.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.
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”Rekordmånga vildar i politiken”, Dagens Samhälle 29 september 2016.
Kommunallagen 4 kap 9 §

