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 § 229  Dnr  2011/477 

 

Svar på motion om medborgarförslag  
 

Ärendebeskrivning 
  
Morgan Larsson (VFP) har kommit in med en motion om att införa medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-11-23, § 156, remittera motionen 

till Kommunstyrelsen och Demokratiberedningen. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande som underlag till Demokratiberedningen 

redovisat möjligheter som medborgare idag kan använda för att lämna förslag till 

politiker i Vänersborgs kommun samt med hänsyn härtill föreslagit att motionen skulle 

avslås. 

 

Demokratiberedningen beslutade vid sammanträde 2012-02-13, § 4, föreslå att 

motionen skulle avslås. 

 

Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

  

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
 

Ordföranden redovisade förslag till beslut.  

 

James Bucci (V) yrkade bifall till motionen med instämmande av Marika Isetorp (MP) 

och Per Sjödahl (MP). 

 

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden Kommunstyrelsens Arbetsut-

skotts förslag mot James Bucci (V) m fl yrkande och fann att Kommunstyrelsen beslutat 

i enlighet med Kommunstyrelsens Arbetsutskotts förslag. 

 

Omröstning begärdes 

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av 

Kommunstyrelsen. Den som stödjer Kommunstyrelsens Arbetsutskotts förslag röstar ja 

och den som stödjer James Buccis (V) m fl yrkande röstar nej. 

 

 11 ja-röster  4 nej-röster  

Marie Dahlin (S) Joakim Sjöling (S) James Bucci (V)  

Johan Ekström (FP) Benny Augustsson (S) Lutz Rininsland (V)  

Henrik Josten (M) Lennart Niklasson (S) Marika Isetorp (MP)  

Lena Eckerbom Wendel (M)  Mats Andersson (C) Per Sjödahl (MP) 

Anders Forsström (M) Gunnar Lidell (M)  

Marie-Louise Bäckman (KD)    
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Forts § 229 Dnr  2011/477 

 

Med 11 ja-röster mot  nej-röster  hade Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

Kommunstyrelsens Arbetsutskotts förslag.   

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen som därmed är besvarad och avslutad för 

Kommunfullmäktiges del. 

_____________ 


