
December 2022 

Tierpslistans egna yrkanden till kommunfullmäktige i Tierps kommun: 

Arbetsordning för KF och beredningar  

 

Tidsfrist för motioner 

I enlighet med kommunallagen. 

Vi yrkar att:  

• mellan sista och näst sista stycket under § 31 i arbetsordningen lägga till: 

”Motioner ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
förslaget väcktes.” 

 

Replik under allmänhetens frågestund 

Om en frågeställare inte får ett rakt svar finns det idag ingen möjlighet att stå på sig, vilket 
gör det lätt för en politiker att spela bort medborgare. En kreativ medlem av allmänheten har 
vid något tillfälle i förväg anmält två frågor och sen använt sin andra fråga som replik till 
svaret på den första. Det är snyggt gjort, men egentligen borde det inte behövas. 

Vi yrkar att:  

• i § 35 byta ut ”Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.” mot: 

”Efter inledande svar får frågeställaren möjlighet till en replik och den som svarar på 
frågan en slutreplik.”  

 

Per capsulam-beslut i valberedningen 

Vi har lagt en motion om att göra det möjligt att byta ut valberedningens möten mot 
mejltrådar, vilket de i många fall lika gärna kan vara. För att vara konsekventa yrkar vi också 
för det som en del av arbetsordningen. 

Vi yrkar att:  

• en till mening läggs till i sista stycket av § 39 som lyder: 

”Valberedningen får hantera nomineringar genom per capsulam-ärenden.” 

  



Medborgarförslag 

Att införa riktiga medborgarförslag har diskuterats men inte blivit av. Nu får partierna i 
fullmäktige chans att visa vad de tycker egentligen. 

Vi yrkar att:  

• Lägga till en ny paragraf § 32 och konsekvensändra efterföljande paragrafnummer. 
Den nya paragrafen ska lyda: 

”Medborgarförslag 

32 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige genom 
medborgarförslag. 

Ett medborgarförslag 

a. ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 
b. ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 
c. får inte ta upp ämnen av olika slag, 
d. väcks vid ett sammanträde med fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
förslaget väcktes. Den mån det går ska medborgarförslag beredas på samma sätt som 
motioner. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras en gång på våren och en gång på hösten.” 

 

För Tierpslistans räkning 
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