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§ 161
Motion - EU en del av vår vardag, KS 2018/23
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Avslå motionen eftersom beslutsförslag och utredningar bör inneha
adekvat information för ärendet.
Beskrivning av ärendet
Yen Gunnarsson (S) har inkommit med en motion om att det på lämpligt
sätt i beredningen inför kommunala beslut, i utredningar samt beredning av
motioner bör ingå en avstämning med EU-perspektiv. Motionären menar att
det i samband med beredningen av ärenden analyseras vilken påverkan ett
särskilt beslut kan ha inom några områden utöver det beslutet berör direkt,
exempelvis barn-, jämställdhets-, miljö- och demokratiperspektiv.
Motionären anser att ett EU-perspektiv kan belysa om det finns regler eller
direktiv som stärker eller begränsar möjligheten att genomföra beslut, samt
om det finns stöd för förslaget inom EU eller om det pågår diskussioner
inom det område beslutet rör.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens intention om värdet av att
omvärldsbevaka och beakta flera faktorer av ett eventuellt beslut. För att
leverera ett fullgott underlag för beslut är ett brett faktaunderlag och
erforderliga analyser av godo. Det är dock väsentligt att det textmässiga
innehållet i beslutsförslagen och utredningarna håller sig till rubricerat
ärende.
Det finns ingen färdig checklista med diverse perspektiv och utgångspunkter
som handläggare följer vid skrivandet av beslutsförslag eller genomförande
av utredningar. Däremot finns så kallade hjälptexter i de mallar som
används för beslutsförslag och tjänsteskrivelser. Hjälptexterna påminner och
vägleder handläggaren om formalia samt om vad som kan vara bra att
reflektera över vid framskrivande av ärenden. På så sätt kan det i en del
ärenden finnas en reflektion i varierande omfattning över beslutets
konsekvenser och perspektiv, utan att det nödvändigtvis finns beslutat att
vissa återkommande perspektiv ska beaktas i samtliga ärenden. Ett undantag
är dock ett ekonomiskt perspektiv som är en återkommande punkt.
Handläggare som skriver beslutsförslag och genomför utredningar tillämpar
de olika perspektiv som är relevanta för ärendet, vilket ofta sammanfattas
under rubriken Motivering av beslut i beslutsförslaget. Den underliggande
texten under rubriken ska motivera förslaget till beslut. Om ärendets
karaktär bör innehålla ett EU-perspektiv torde det framgå på lämpligt sätt
därunder. Eftersom kommunala beslutsförslag och tjänsteskrivelser är
förenlig med svensk lagstiftning, som i sin tur anpassas efter EU:s
lagstiftning, beaktas på så sätt ett EU-perspektiv i samband med att förslag
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till beslut bereds och framställs. Någon ytterligare avstämning bedöms inte
vara erforderlig i normalfallet.
Beslutsförslag och utredningar som bereds inför de förtroendevaldas
ställningstagande bör innehålla för ärendet adekvat information, vilket
innebär att det inte kan anses nödvändigt att ha en genomgående punkt där
ett EU-perspektiv beaktas särskilt. Därmed bör motionen avslås.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-23
Motion – EU – en del av vår vardag, 2018-01-10
Yrkande
Dahn Persson (S) yrkar att motionen ska anses behandlad.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande
mot Dahn Perssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.

Utdragsbestyrkande

2 (2)

