
Reservation 
 
Kommunfullmäktige 2012-09-26   
Ärende 3 
Svar på motion om ändring av detaljplan avseende Fiolen 3 och del av   
Blåsut 2:2 (Dnr KS 2012/132)  

 
Min reservation avser mitt yrkande om bifall till motionen. 
 
När man ger till protokoll ett yrkande med lydelsen ”bifall till motionen” råder det inget tvivel om 
innebörden av yrkandet – yrkandet betyder att ”står bakom motionens text” och att ”bejaka” motionens krav 
och förslag. Det är bara att ta fram och läsa motionen. 
 
Hur kan beslutstexten tolkas som majoriteten i omröstningen fastslog:  
 

”Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen som därmed är besvarad och 
avslutad för kommunfullmäktiges del.” 

 
Beslut i det offentliga rummet styrs av regelverk. Utöver skrivna regler finns ett samförstånd att vissa 
principer är gällande. Således sägs det uttryckligen att en återremiss måste åtföljas av en text där motivet till 
återremissen framkommer. För beslut i politiska församlingar gäller principen om motivering – hur annars 
ska ett överklagande kunna formuleras?  
 
Kommunstyrelsens ordförande instämde från talarstolen i bedömningen att beslutet i detta ärende är unikt. 
Beslutet säger inget om varför motionen avslås. 
 
Beslutet säger dock att motionen är ”besvarad”. Jag anser att detta inte är korrekt. 
 
I debatten upprepades ett flertal av frågorna som redan ställs i motionens text. Det var ovanligt många 
talare som framförde synpunkter om enskilda punkter i motionen. Det gemensamma var att dessa 
ledamöter delade motionens krav och önskade svar på frågorna.  
 
Det var ovanligt få som uttalade sig i talarstolen till förmån för kommunstyrelsens förslag om avslag. Det 
gemensamma var att man inte svarade på frågorna, att man inte tog upp innehållet i motionen och att man 
inte ”i sak” tog ställning till motionens yrkande. 
 
Endast en ledamot motiverade ”bifall till kommunstyrelsens förslag” med att uttrycka uppfattningen att det 
kan och ska byggas på området som enligt motionen skulle ändras från kvartersmark till parkmark. För att 
återge det korrekt: ”ska byggas – men inte helt så mycket …” 
 
I övrigt var det bara tal om att motionen ”var i vägen” för att ”ärendet görs klart”, för att 
”medborgardialogen” kan genomföras, för att ”saker och ting sker i rätt ordning”.  
 
Ett ställningstagande mot motionen av formella skäl alltså, inte ett avslag som gällde innehållet och 
målsättningen med motionen. Så uppfattade jag det i alla fall. 
 
Denna min uppfattning förstärktes när jag tänker på det som sades innan kommunfullmäktiges debatt. T ex 
betecknades motionen som ”populistisk” men det var ingen från KD som gick upp i talarstolen. Det 
uttalades också ”Vi ska bygga där” - men nu var det inte en enda av alla tolv ledamöterna från S som 
anmälde sig på talarlistan.  
 
Det är inte lätt att tolka detta. Ett avslag utan skriftlig hänvisning till varför avslag? I omröstningen ett 
ställningstagande utan att i debatten förklara varför?  
 
Min reservation för yrkandet ”bifall till motionen” ger också uttryck för min förhoppning att hela frågan till 
slut löses på sätt som sammanfaller med motionens andemening. 
 
 
 
 
Lutz Rininsland   
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