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Kf §144  Dnr: KS.2011.219 07 

 

Svar på motion om en kommunal idébank 

 

Ärendebeskrivning 

Rigo Fredriksson (M) har lämnat en motion om en kommunal idébank. 

Bakgrunden till detta är kommunens ökade arbetslöshet och minskade 

invånarantal som i sin tur minskar kommunens statliga bidrag. 

 

I motionen föreslås att det ska skapas ett kommunalt forum där en grupp politiker 

av olika åskådningar och värderingar träffas för att diskutera i så kallad 

brainstormingsform olika vägar som är tillämpliga för Gislaveds kommun att 

utvecklas inom. 

 

Några av de områden som han menar skulle kunna diskuteras i forumet är: 

 

• Marknadsföring av kommunen 

• Arbete inom nya verksamheter ex. turism 

• Nya utbildningsvägar inom skola och/eller komvux 

• Arbetspendling till övriga städer och samhällen 

• Vad skulle kommunen kunna göra för att underlätta nytt företagande 

• Utveckling av landsbygdsstaden 

• Människor som flyttar in till Gislaveds kommun 

• Vad våra konkurrerande städer och samhällen har för fördelar och vilka vi 

har 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2011, beslutades att 

remittera motionen till demokratiberedningen och kommunstyrelsekontoret för 

beredning. 

 

Demokratiberedningen behandlade motionen vid sammanträde den 2 februari 

2012. Den konstaterar att det redan idag bedrivs arbete inom de områden som 

Rigo Fredriksson tar upp i sin motion, både inom kommunstyrelseförvaltningen 

och i ett flertal politiska styrgrupper. Vidare diskuteras att demokratiberedningen 

skulle kunna föra en medborgardialog kring ett flertal av de områden som nämns i 

motionen. Men för att dialogen ska bli ändamålsenlig görs bedömningen att det 

bör vänta tills handboken för medborgardialog i Gislaveds kommun är färdig och 

det finns färdigställda principer för medborgardialog och befintliga dialogverktyg. 

 

Kommunstyrelsekontoret konstaterar att vid kommunstyrelsens planeringsdagar, 

som hålls i mars varje år och är startskottet för arbetet med kommunens 

Strategiska styrdokument för kommande budgetår, möts politiker från 

kommunstyrelsen och politiker från alla nämnder. Då diskuteras bland annat de 

områden som nämns i motionen och vilka mål som ska sättas framåt för dessa. Till 

detta kommer att det finns politiskt sammansatta styrgrupper och råd med 

uppdrag att ta fram förslag till strategier och mål för utvecklingen inom t.ex. 

turism, folkhälsa, arbetsmarknad, brottsförebyggande arbete, kommunikation, 

landsbygd och översiktsplanering. Mot bakgrund av att dessa mötesplatser finns 

föreslår kommunstyrelsekontoret att motionen anses besvarad. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2012 att tillstyrka 

kommunstyrelsekontorets förslag till svar på motionen. 
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Kf § 144 (forts.) 

 

Beslutsunderlag 

Motion om en kommunal idébank, daterad den 22 oktober 2011 

Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 486 

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2012 

Demokratiberedningen den 2 februari 2012, § 16 

Kommunstyrelsen den 28 augusti 2012, § 277 

Kommunstyrelsen den 11 oktober 2012, § 301 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige antar det. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionen besvarad mot bakgrund av att det redan idag finns politiska 

mötesplatser inom ett flertal områden som efterfrågas i motionen, genom 

kommunstyrelsens planeringsdagar och de råd och styrgrupper som finns 

för olika områden. 
 

 

 

 


