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Motion 75 - SKL:s arbetsutskott, beredningar, delegationer
och programberedningar tillsätts av SKL-kongressen
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion 75 SKLs arbetsutskott, beredningar, delegationer och
programberedningar tillsätts av SKL-kongressen.
Motionen
Matz Dovstrand (SD), Västra Götalandsregionen, har i motion 75 yrkat att kongressen
beslutar ändra SKL:s stadgar så att kongressen och inte styrelsen ges till uppgift att
utse arbetsutskott, delegationer, beredningar och programberedningar. Valen under
kongressen ska ske enligt beräkningssättet i lagen om proportionella val.
Styrelsen
SKL har idag, utöver styrelsen, ett arbetsutskott, tre delegationer, nio beredningar och
tre programberedningar. Val av styrelseledamöter och ersättare ska, om det begärs,
ske proportionellt enligt de förutsättningar som anges i lag om proportionella val i
kommuner och landsting.
Styrelsen kan enligt stadgarna utse delegationer, utskott, beredningar eller andra organ
som behövs för verksamheten. De olika organen är alltså styrelsens. Vid bildandet av
SKL betonades att styrelsen genom att välja de olika organen kunde anpassa den politiska organisationen utifrån de behov som från tid till annan kunde finnas.
Om kongressen skulle välja de olika organen skulle denna flexibilitet inte kunna upprätthållas, särskilt som kongress hålls enbart vart fjärde år. Förbundet skulle inte fritt
kunna upplösa olika grupperingar som tjänat ut sin roll. Nya beredningar skulle heller
inte kunna tillskapas under mandatperioden.
Noteras kan också att i kommuner och landsting det enbart är fullmäktigeberedningar,
styrelse, nämnder och revisorer (och i förekommande fall ersättare) som väljs av fullmäktige. Nämndberedningar och utskott väljs av nämnderna. I SKL väljs kongresspresidium, valutskott, ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen, valnämnd samt revisorer och ersättare av kongressen. Alla kongressens ”egna” organ utses alltså av kongressen, medan styrelsens organ väljs av styrelsen. Detta motsvarar den ordning som
gäller i kommuner och landsting.
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Motion om att SKL:s arbetsutskott, beredningar, delegationer
och programberedningar tillsätts av SKL-kongressen
Sammanfattning och bakgrund
Inom SKL sköts demokratin på ett sämre sätt än inom vilken kommun eller vilket
landsting som helst i Sverige. SKL-Kongressen med sin fördelning av ombud tillsätter
enbart styrelsen.
Det finns utöver SKL:s styrelse även arbetsutskott, nio beredningar, tre delegationer
och tre programberedningar. Inom en kommun tillsätts normalt både kommunstyrelse
och de olika nämnderna av kommunfullmäktige efter grundtankarna i lagen om
proportionella val. Nämndvalen speglar då förhållandet mellan partier eller koalitioner
inom Kommunfullmäktige. SKL:s beredningar mm har inte beslutsrätt inom sina
områden men att vara ledamot eller ersättare inom dessa innebär ändå en demokratisk
chans både till information och påverkan.
Att gå i två steg för att tillsätta ledamöter och ersättare innebär en demokratiförlust av
betydande mått. Tillsättandet i SKL:s styrelse sker dessutom inte enligt proportionella
val utan enligt majoritetsbeslut. Det vore rimligt att SKL arbetar på samma sätt och
med samma demokratinivå som sina medlemmar, kommunerna och landstingen.
SKL:s arbetssätt i denna del styrs av SKL:s stadgar. En ändring av arbetssättet kräver
en ändring av stadgarna.
Bedömning
En ändring av SKL:s stadgar bör ske så att arbetsutskottet, de nio beredningarna, de
tre delegationerna och de tre programberedningarna tillsätts av SKL:s kongress enligt
beräkningsgrunderna i lagen om proportionella val, för att få bättre demokrati inom
SKL:s organisation.
Yrkande
Jag föreslår att kongressen beslutar
att ändra SKL:s stadgar så att kongressen och inte styrelsen ges till uppgift att utse
arbetsutskott, delegationer, beredningar, och programberedningar. Valen under
kongressen ska ske enligt beräkningssättet i lagen om proportionella val.
Matz Dovstrand (SD), ombud för Västra Götaland

