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Återrapportering om framtagande av direktiv för en
utredning angående ny politisk organisation i Ale
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-01 § 93 att fullmäktige ska fatta beslut om direktiv
och inriktning för en ny utredningen av den politiska organisationen, senast i november 2015.
Demokratiberedningen har sedan årsskiftet 2014/2015 jobbat med att skapa förutsättningar
för att kommunfullmäktige ska kunna fatta ett välgrundat beslut i ärendet. En del i denna
process blev arrangerandet av en workshop i början på september månad. Workshopen
riktade sig till politikerna i kommunfullmäktige och syftade till att åskådliggöra pågående
samhällsförändringarna och trender. Kommunfullmäktiges politiker fick sedan i uppdrag att
reflektera över om den presenterade omvärldsanalysen skapar incitament till att förändra den
politiska organisation i Ale kommun.
Demokratiberedningen remitterade frågan till kommunfullmäktiges partigrupper. Alla partier
valde att inkomma med ett skriftligt yttrande förutom miljöpartiet och vänsterpartiet. Bland de
inkomna yttrandena framgår att det finns inget parti som ser att det finns något behov av att
göra en organisationsutredning i dagsläget. Demokratiberedningen fattade därför 2015-10-26 §
44 beslutet att föreslå att kommunfullmäktige att ej genomför en ny utredning av den politiska
organisationen.
Förvaltningen gör bedömningen att frågan om en ny politisk organisation är uteslutande av en
politisk karaktär. Förvaltningen har inga synpunkter på frågan och väljer därför att ställa sig
bakom beredningens beslutsförslag med hänvisning till resonemanget om att det ej finns något
politiskt stöd för en förändrad politisk organisation.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande 2015-11-05
Demokratiberedningens beslut 2015-10-26 § 44

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att ej genomföra en ny utredning
av den politiska organisationen i Ale kommun.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att ej genomföra en ny utredning
av den politiska organisationen i Ale kommun.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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