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Liberalerna i Staffanstorp - Motion 
 
Demokratiutredning 
  
Vi Liberaler har uppfattningen att Staffanstorps kommun inte behandlar 
demokratin med den respekt som den förtjänar.  

Denna uppfattning baserar vi på beslut som tagits och incidenter som skett 
under denna mandatperiod. Som exempel kan vi nämna  

● att insynsplatser i nämnder och styrelser tagits bort för partier som inte 
har ledamöter i aktuella församlingar,  

● att man kan kalla till möte med styrelse och nämnder utan att bifoga en 
föredragningslista,  

● att beslutsunderlag är undermåliga och distribueras sent, 
● att man ignorerar återremisser, ärenden återkommer till KF utan 

beredning 
● att motioner inte behandlas utan mer eller mindre ignoreras 
● att en av kommunfullmäktiges ledamöter tystas med anledningen att 

man ” flyter ut från ämnet”, när denne talar om integration angående en 
motion om ett integrationspris. 

● att, som av en händelse samma ledamot, får en dikt om en gris från 
tjänstemännen som svar på en motion. Vi är inte helt förtjusta i 
motionens innehåll, men att behandla förtroendevaldas åsikter med 
respekt anser vi vara lägstanivån i en fungerande demokrati. 

För oss Liberaler är värnandet av demokratin en huvudfråga, och då vi numera 
är utestängda från de flesta sammanträden i kommunen undrar vi hur det 
fungerar bakom lyckta dörrar. Vi skulle därför vilja att en demokratiutredning 
görs av verksamheten i kommunen, på såväl politisk- som tjänstemannanivå.  

Givetvis ska utredningen göras av en oberoende expert på området, vi nämner 
gärna exempel på en dylik konsult som tidigare ha� utbildningsuppdrag i 
kommunen. Även om man inte finner allvarliga brister, kan en utredning likväl 
bidra till att utveckla demokratin i Staffanstorp, något som väl ingen politiker 
kan ha något emot? 

Vårt demokratiutskott skulle få konkreta råd angående förbättringsmöjligheter, 
utifrån våra specifika förutsättningar. En utmärkt utredning för ett sådant 
utskott att gå vidare med. 
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Med anledning av detta föreslår vi 
 

● att Staffanstorps kommun ska anlita en expert på kommunal verksamhet 
för att göra en demokratiutredning i kommunen, med ett tydligt uppdrag 
att föreslå åtgärder för att förbättra demokratin. 

 
För Liberalerna i Staffanstorp, 2019-04-28 
 
 
 
 
Gisela Nilsson, Björn Magnusson, Niklas Nettrup, Clas Andersson, Mats Flankör 
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