Reservation ärende 14 Kommunfullmäktige 210622-23: Reglementen för styrelser och
nämnder
Under hela processen med revidering av reglementen för styrelser och nämnder har Fi pekat
på samma problem, att makt förskjuts, inflytande och transparens minskas och demokratiska
processer begränsas. Vi kommer alltid att verka för en decentralisering av makt,
insyn/tillgänglighet och att demokratin värnas.
Den senaste bordläggningen var en skarp markering med kritik av processen både till
organisationen och politiken. Som vi ser det arbetar organisationen efter direktiv av politiken
och det är då till den sistnämnda kritik främst bör riktas, i detta fallet kommunstyrelsen och
Lunds nuvarande styre.
Det förslag som efter att samtliga partier fört en god diskussion vaskats fram var bättre än
det som bordlades men inte tillräckligt bra.
Fi instämde i flera yrkanden från andra partier, yrkanden helt i linje med vår egen
utgångspunkt och vilja men yrkade även för ett förtydligande gällande Lundaförslag.
Vi står vid det vi anförde och yrkade vid fullmäktiges sammanträde:
Vad gäller Lundaförslag: reglementen vi nu ska besluta om gäller inte kommunfullmäktige,
det är vi helt med på. Men, det är inte alla Lundaförslag som nämnder kan besluta om och i
de fall är det fullmäktige som har och ska ha det ansvaret. Detta bör framgå i reglemente för
styrelser och nämnder och vi yrkar därför
- att det under §5 Lundaförslag läggs till; (Senast inom sex månader från det att
styrelsen/nämnden har fått Lundaförslaget tilldelat sig, ska styrelsen/nämnden
besluta om förslaget). Om nämnden/styrelsen inte äger rätt att besluta om förslaget
eller tveksamhet om detta uppstår ska förslaget lämnas över till Kommunfullmäktige
för beslut.
Vi värnar verkligen möjligheten till invånarinflytande och Lundaförslag är ett sätt att göra det.
Det minsta Lundabor kan begära är att rätt instans också beslutar om de förslag som
inkommit.
Vi reserverar oss till förmån för egna yrkanden
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