
 
 
Reservation 
 
Kommunfullmäktige 2012-11-14  
9.  Övriga ärenden såsom motioner, interpellationer, frågor, avsägelser m m. 
 

Min reservation avser fullmäktiges beslut i anslutning till min motion ”Anmälan till 
Earth Hour 2013”. 
 

Jag hade tillfälle att kort presentera motionen och valde i mitt anförande att särskilt 
betona det som också avslutar själva texten i motionen: Det är viktigt att undvika allt som 
hindrar en rask behandling av motionen så att en anmälan kan ske i tid. 
 
När jag lämnar in en motion förutsätter jag i regel följande: 
 

 Presidiet eller åtminstone ordföranden skaffar sig en uppfattning om motionens syfte och innehåll. 

 Om det finns något som uppenbarligen är ”i strid” med motionärens uppfattning, så gäller vår 
kommuns regler om ”bemötande och service”, med andra ord: ordföranden söker ett samtal med 
motionären innan motionen tas upp. 

 

Jag blev bestört att höra ordföranden uttala att han var ”överens med mig” när han 
föreslog remiss till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Då är min slutsas 
att ordföranden varken läste hela min motionstext och inte heller lyssnade på mitt 
anförande. Hans förslag var ju raka motsatsen till mitt önskemål. 
 
I sak vill jag förklara följande som grund till min reservation: 
 

 Syftet med Earth Hour är att ge tillfälle till inspiration – en symbolisk och global handling under ett 
kort ögonblick skall uppmuntra till eftertanke och konkreta handlingar längre fram. 

 Klimatet påverkas inte av att vi släcker lamporna under 60 minuter – men deltagandet i Earth 
Hour förpliktigar att visa förståelse för andra åtgärder som är nödvändiga för att förhindra den 
pågående försämringen av jordens klimat.  

 Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för att lokalt bevaka frågor om säkerhet, 
trafiksäkerhet m.m. som kan ställas i samband med ett beslut om kommunens deltagande i Earth 
Hour 2013.  

 Dessa tekniska frågor har beaktats i över 200 kommuner som förra året deltog i Earth Hour, där och 
i Världsnaturfondens underlag som kom tillsammans med inbjudan finns handledning att hämta. 

 Kommunfullmäktige kan aldrig besluta i detalj hur vårt deltagande skall utformas, det politiska 
beslutet kan endast gälla att tacka ja till ett deltagande. 

 

Med ordförandens förslag och efter att kommunfullmäktige biföll förslaget föreligger en 
överhängande risk att kommunfullmäktige inte hinner fatta ett beslut om motionen i tid. 
 
Visserligen finns möjligheten att samhällsbyggnadsförvaltningen träffar alla förberedelser 
redan innan det formella beslutet har manglats genom remiss och beslutsprocessen. Om 
så sker, invänder i alla fall inte jag. Men om så sker understryker det än mer att det inte 
fanns anledning till att skicka frågan till samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Jag reserverar mig till förmån för mitt önskemål att motionen återkommer till fullmäktige 
efter remiss till och beredning av kommunstyrelsen. 
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