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Detta kapitel fokuserar på hur politiken arbetar, dess medel och
verktyg, det politiska arbetet i fullmäktigegruppen samt i olika
nämnder och styrelser.
Vilka är de formella och informella kraven på arbetet i kommun
fullmäktigegruppen? Hur ska gruppens sammanträden se ut? Hur bör
arbetet planeras?
Vilka värderingar bör prägla gruppens arbetsformer? Att centrala
liberala värderingar får praktiskt genomslag i arbetsformerna borde vara
självklart, men hur ser vi till att det blir så?
Vi ger också en beskrivning av kommunpolitikens redskap.
Motioner, interpellationer och frågor i fullmäktige är de lagstadgade
möjligheter att väcka frågor som en förtroendevald har. En introduktion
till detta finns i Appendix I ”Den demokratiska organisationen i Sverige”.
Mer utförlig information om mötesteknik finns i kapitlet ”Mötesteknik
vid formella möten”.

Fullmäktigegruppen
De valda ledamöterna och ersättarna i kommun- eller landstingsfullmäk
tige samt med alla de som utsetts att representera partiet i olika nämn
der och styrelser, utgör tillsammans Liberalernas fullmäktigegrupp.
Fullmäktigegruppen är det centrala navet i Lib
eralernas politiska verksamhet på lokal nivå.
Det är här, mer än någon annanstans,
som partiet är ett parti och inte vilken
förening som helst. Oavsett om grup
Fullmäktigegruppen
pen består av tre eller 25 personer,
är det c entrala navet i
så är det ytterst den som bestämmer
Liberalernas politiska verkLiberalernas inställning i ärenden
samhet på lokal nivå. Det är
och frågor som kommunfullmäktige
här som partiet är ett parti
behandlar.
Praxis i de flesta partiföreningar
och inte vilken förening
är att alla medlemmar är välkomna till
som helst.
gruppmöten och får delta i diskussionen
– men ytterst är det de valda företrädarna
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som fattar beslut. Om ett möte behöver rösta för att komma fram till ett
beslut är det de valda representanterna i fullmäktigegruppen som röstar.
Om meningarna är djupt delade i Liberalerna och ett beslut som fattas
i fullmäktigegruppen kan orsaka splittring, kan gruppen så klart välja
att be styrelsen i föreningen utlysa ett medlemsmöte som tar ställning
till frågan – om det finns tid för det. Då får alla medlemmar samma
möjlighet att delta också i det formella beslutet.
Fullmäktigegruppens möten kan ske ofta
eller mer sällan, beroende på hur det ser
ut i kommunen. I en stor kommun, som
Om meningarna
har många sammanträden med kom
är djupt delade kan
munfullmäktige och ännu fler med
fullmäktigegruppen
kommunstyrelsen, brukar det också
be styrelsen utlysa ett
innebära fler möten med fullmäk
medlemsmöte som tar
tigegruppen. I en mindre kommun där
ställning till frågan.
det är glesare mellan sammanträdena
möts förmodligen inte fullmäktigegruppen
lika tätt.
En del lokala föreningar kombinerar styrelse
möten eller medlemsmöten i föreningen med gruppmöten för att engag
era så många medlemmar som möjligt. Andra håller gruppmötet kort
och formellt i nära anslutning till sammanträdet med kommunfull
mäktige eller kommunstyrelse och diskuterar med medlemmarna i den
lokala föreningen på andra tider. Oavsett metod och form är syftet att ge
utrymme för samråd och gemensamma beslut.
Regelbunden tid och plats underlättar. Det viktiga är att det finns
utrymme för diskussion innan beslutet och att medlemmarna känner till
vilka former som gäller så att de kan vara med när diskussionen förs.
Liberalernas fullmäktigegrupper beslutar själv om sina arbetsformer.
Det brukar regleras i någon form av arbetsordning. Se till att någon
gång per mandatperiod diskutera vilka arbetsformer som ni vill ha och
utvärdera dem ni har haft. Ändra i arbetsordningen när så krävs.
För gärna också en diskussion om samarbetsklimatet i gruppen.
Hur uppträder ni mot varandra? Vad är okej att göra och inte göra i ert
samarbete?
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Öppenhet, förtroende, ansvar –
inom gruppen, mellan politiker
och väljare
Några ledord för alla som representerar Liberalerna är öppenhet, för
troende och ansvar. Dessa bör prägla alla relationer inom partiet, i det
dagliga arbetet liksom i förhållande till väljare och allmänhet.

Öppenhet
Liberaler har i alla tider slagits för öppenhet i samhället och inte minst i
den politiska processen. Det var liberaler som drev fram 1809 års grund
lagsreform som införde offentlighetsprincipen i Sverige och det har alltid
varit liberaler som försvarat tryck- och yttrandefrihet. Självklart är detta
något vi måste leva upp till – både internt och i förhållande till våra väl
jare och allmänheten.
Det betyder inte att Liberalerna ska vara den part som bryter förtro
enden i uppgörelser eller yppar vad som sagts i hemliga förhandlingar –
men vi ska alltid ifrågasätta vad som verkligen behöver vara hemligt. Den
”informella hemligstämpeln” är lätt att ta till slentrianmässigt. Medbor
garna har rätt att veta vad som är på gång att beslutas i så god tid att det
kan debatteras.
Medlemmarna i Liberalerna har också rätt att veta vad som pågår och
vara med och fatta viktiga beslut. Ledamöterna i fullmäktigegruppen har
rätt att veta vad gruppledningen förhandlar om och vara med och göra
viktiga ställningstaganden.
Öppenhet är också nära knutet till vår trovärdighet. I opposition kan
vi många gånger vara de främsta att kritisera slutenhet och maktfull
komliga ageranden. Ska vi göra detta med trovärdighet måste vi agera
konsekvent också när vi är i majoritetsställning. Vi kan till exempel inte
motionera om öppna nämndsammanträden och ökat medborgerligt
engagemang om vi sen inte verkar för det när vi har möjlighet.
Det är också bra om ledande förtroendevalda använder sig av sociala
medier, nyhetsbrev med mera för att kommunicera aktuella frågor. Det
ger en kontaktyta mot medlemmar och potentiella medlemmar. Den
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Ge tid för samtal
och beslut

Beslut formas bäst i en fri
och öppen diskussion. Det
beror på att ju fler argument
som kan ges för och emot
en sak, desto bättre kommer
beslutet att vara underbyggt.
Ju fler motargument som
formas och prövas, desto
fler risker och brister kan
elimineras.
Därför bör det vara givet att
samarbetsklimatet i parti
gruppen präglas av en öppen
och saklig diskussion där alla
får komma till tals.
Tid för diskussion och beslut
i den egna gruppen, ska
hinnas med innan partiets
ledande företrädare måste
”bekänna färg” för partiets
räkning.

kommunikationen bör ske redan när
beslut är möjliga att påverka och inte bara
handla om att förkunna när de saker Lib
eralerna förhandlat om börjar verkställas.
Genom att vara det parti som öppet och
tydligt visar en vilja att lyssna på män
niskors kritik, förslag, idéer och problem
– såväl i majoritet som i opposition – kan
vi bygga ett förtroende att vara ett parti
människor vill vända sig till.
Detta måste också avspegla sig i vår
interna struktur. Det riskerar att klinga
falskt om vi ena stunden hyllar öppenhet
och medinflytande men samtidigt und
viker att ge utrymme för medinflytande
och delaktighet för våra egna medlemmar
i viktiga frågor.
Att ge utrymme för att vara med och
påverka ett beslut betyder inte att beslutet
lämnas vind för våg. Öppenhet kräver
förmåga att visa ledarskap. Medlemmarna
förväntar sig att gruppledningen har en
åsikt, står för den och kan motivera den –
en debatt kräver två sidor som möts – på
samma sätt som väljarna förväntar sig
att politiker argumenterar för sina stånd
punkter i samhällsdebatten. Men öppen
het kräver insikt att byta åsikt när skälen
för det överväger. Det är också därför
diskussionen måste komma tidigt – innan
partiet tagit ställning på ett sätt som blir
svårare att överge.
Det finns en risk för målkonflikter i
våra mötesformer. Delaktighet kräver tid
för diskussion. Men långa möten, där den
fråga som diskuteras för stunden sällan är

av intresse för samtliga närvarande, kan vara påfrestande i längden. Ef
fektivitet och snabba möten kan därför riskera att hamna i motsatsställ
ning till delaktighet och medinflytande. Därför bör gruppledningen ha
en strategi där detta hanteras. Vissa möten kan till exempel avsättas att
handla om frågor som behöver djupare diskussion. Detta bör anges tydligt
i kallelsen.
Alla gruppmöten kan inte ta lång tid, men ett sätt att ge mer utrymme
för diskussion kan till exempel vara om något gruppmöte minst en gång
per termin är lite längre och har en annan dagordning än den vanliga.
Finns det ingen stor fråga som ”ligger i tiden” för diskussion kan utrym
met användas för en mer övergripande politisk diskussion. Inspiration
kan också komma från vad som är aktuellt i rikspolitiken eller med en
inbjuden talare.

Förtroende
I samhället vill Liberalerna stimul
era eget ansvar, initiativ och
Att delegera beslut
entreprenörsanda. Det kräver
och ansvar kräver
utrymme för människor att
förtroende. Det kräver
få pröva sig fram och också
också tydlighet med vilka förut
att misslyckas ibland. Sam
sättningar som gäller och vilka
ma förhållningssätt måste
prägla vårt eget arbete.
resurser som finns. Att ge någon
Att delegera beslut och
en uppgift utan stöd och utan
ansvar kräver förtroende.
frihet att genomföra den efter
Det kräver också tydlighet
sitt eget huvud är inte att
med vilka förutsättningar som
delegera.
gäller och vilka resurser som
finns. Att ge någon en uppgift utan
stöd och utan frihet att genomföra den
efter sitt eget huvud är inte att delegera.
Liberalerna arbetar med målstyrning. Vad detta är förklaras mer
utförligt i kapitlet ”Stärk lokalföreningen”. I kort innebär det att t.ex.
föreningens styrelse, dess ordförande eller gruppledaren pekar ut vad
som ska göras, sätter upp ett mål, men lämnar så mycket som möjligt av
beslutet hur det ska genomföras till den eller de som ska lösa målet.
Arbetet i fullmäktigegrupp och nämnder
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Målstyrning lämpar sig väl för organisa
tioner som partier, där många människor
arbetar på sin fritid. Målstyrning ger ökad
delaktighet och gör det möjligt att var och
en ser sin roll i helheten.
Bygg nätverk, utöver företrädarna i
nämnder och styrelser, som låter fler per
soner engagera sig i frågorna och vara med
och driva politiken. Det finns ofta föräldrar
som vill engagera sig i skolfrågor, villaägare
som har synpunkter på gatuunderhållet osv.
I regel är det också så att ju mer tid som
används i början av ett projekt eller en
kampanj eller andra liknande arbeten för
att definiera mål och syfte, desto kortare
och enklare blir genomförandet. Omvänt
gäller att om en uppgift påbörjas utan att
man egentligen är överens om vad den ska
leda till, ökar tiden som efteråt går åt till att
vädra kritik mot resultatet och utvärdera
varför det blev som det blev. Förtroende
bygger på det tidigare ledordet öppenhet.

Fördela uppdrag
och poster

Att arbeta med förtroende
innebär också att fördela
uppdrag och förtroende
poster. Det måste inte alltid
vara gruppledaren som
deklarerar partiets stånd
punkt i fullmäktigedebatten.
Släpp fram nämndföreträdare
i debatten.
Ha en kommunikationsplan
i föreningen/fullmäktige
gruppen som tydligt visar när
gruppledaren ska framträda
och när det istället är någon
annan. Även om ingen
kommunpolitiker blir känd i
bredare folklager på några få
framträdanden i talarstolen,
visar det att Liberalerna
består av flera individer
som alla är med och formar
politiken.

Ansvar
Med förtroende följer ansvar. Ansvar är förutsättningen för att för
troende ska kunna delegeras. Ansvar är också viktigt för att vi som
liberaler ska leva upp till det förtroende vi vill att väljarna ska ge oss.
Ansvar är en förutsättning för att vi som parti ska kunna ha den öppna
kultur vi alla vill ha.
Att skapa en organisationskultur som präglas av goda värderingar
kräver ett stort mått av personligt ansvarstagande. Det handlar om att
börja med sig själv, att leva upp till de normer och värderingar vi vill ska
prägla organisationen. Vill vi verka i en organisation som uppmuntrar
egna initiativ är det viktigt att visa uppskattning för dem som tar initiativ
och lägger ned tid och arbete.
Eget ansvar handlar också om att leva upp till de
krav på personlig etik som ställs på oss. Ingen
är utan fel eller brister, men vi måste kunna
stå för våra handlingar och visa att vi tar
Att skapa en
ansvar för dem.
organisationskultur
Många människor skräms bort från
som präglas av goda värpolitiken av de bittra personstrider
som då och då förekommer. Det händer
deringar, kräver ett stort
tyvärr
att personer som kandiderar till
mått av p
 ersonligt
samma post sprider rykten om sina mot
ansvarstagande.
ståndare. Vi måste alla ta ansvar för att
motverka att sådant sker. Personstrider ska
inte föras med fula knep och smutskastning.
För att skapa en öppen och förtroendefull
partikultur är det viktigt att vi skapar ett klimat där det är okej att
försöka och misslyckas. Det är mänskligt att fela – men att frånsäga sig
ansvar för sina misstag är det värsta man kan göra. Det visar att man
inte lärt sig och därför kommer att riskera att göra om samma misstag.
Det händer att vi tar på oss för mycket. Eller kanske händer det något
i livet som gör att vi måste lägga mer tid på familjen eller på oss själva.
Ansvar innebär inte att alltid kunna leverera till varje pris, att alltid hålla
ut och bita ihop, utan att i sådana lägen kunna be om den hjälp som be
hövs. Det är mer ansvarsfullt att komma tillbaka till styrelsen och be om
mer tid, mer resurser eller säga ifrån när det behövs än att bränna ut sig.
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Ansvar innebär givetvis också att inte kritisera den som ber om hjälp,
utan att i möjligaste mån erbjuda sig att hjälpa andra när det behövs.
Det talas ofta om ”lärande organisationer”, där målet är att hela tiden
förbättra arbetsmetoder och rutiner. Att nå det målet kräver att vi alla är
med och tar ansvar för den lärandeprocessen, det vill säga följer upp och
utvärderar, sakligt och konstruktivt.
Många associerar ”kritik” med något negativt, med klander och till
rättavisningar. Men ansvarsfull uppföljning betyder att ge en balanserad
och saklig kritik till den som utfört ett uppdrag och att vara öppen för
att ta kritik när man varit den som fått en uppgift. Om detta arbetssätt
ständigt finns med i vår organisationskultur så blir det inte heller särskilt
dramatiskt att utvärdera de saker vi gör.
Kritik ska drivas av strävan efter förbättring. Därför måste den vara
konstruktiv och framåtsyftande. Det är ingen mening att ”älta” utan visa
på vad som kan bli bättre till nästa gång.

Att byta åsikt
I ett öppet parti kan åsikter ändras.
När så sker är det extra viktigt med tydlighet. Det finns givetvis en
stor risk för en svekdebatt om gruppen går emot principer och löften som
gavs före valet. När det sker bör vi av anständighetsskäl alltid anstränga
oss för att förklara varför.
I stora och viktiga frågor är det alltid önskvärt, närmast en själv
klarhet, att så stor del av partiet som möjligt har fått vara med och yttra
sig. Det kanske inte ens räcker att bjuda in partimedlem
marna att komma till ett gruppmöte där frågan
ska diskuteras. I sådana fall kan man kalla till ett
I ett
allmänt medlemsmöte i föreningen eller använda
öppet parti
sig av ett samrådsförfarande där alla får hem ett
kan åsikter
material med skriftliga frågor.
ändras.
Men å andra sidan kan det finnas lägen där
fullmäktigegruppen måste ansvara inför väljarna på
ett annat sätt än andra medlemmar i lokala föreningen.
Ett exempel kan vara ett svårt beslut om nedskärningar i den
kommunala budgeten. Fullmäktiges ledamöter har enligt lag ett
ansvar för beslutets konsekvenser, eftersom kommunfullmäktige är
Arbetet i fullmäktigegrupp och nämnder
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Att ge och ta kritik
När du ger kritik så tänk på:
• att ge balanserad kritik. Om nio tiondelar var bra
förtjänar den som gjort det att få höra det. Inte
bara det som rör den sista tiondelen som var
mindre bra.
• att vara konkret och saklig. Svepande kritik kan
mottagaren inte lära sig något av.
• att vara nyanserad. Överdriv aldrig. Försök inte heller skämta eller
vara ironisk.
• att ge kritik när det är aktuellt. Ge tid för utvärdering efter att en
kampanj hållits, efter en valrörelse eller efter ett utspel.
Gör det till en vana att utvärdera, även när allt gått bra. Det avdrama
tiserar utvärderingen och det gör det lättare att ta fasta på och
bygga vidare på det som fungerar istället för att bara fokusera på det
negativa.
När du får kritik så tänk på:
• att vara öppen. Slå inte ifrån dig. Du behöver inte
hålla med den som talar, men acceptera hans
eller hennes åsikt.
• att även om du vet att du hade en annan avsikt
eller tanke bakom, så säger den kritik du får
något om hur andra uppfattade resultatet.
• att fråga vad som menas om du inte är säker. Kritiken är till för dig,
så se till att du får ut mesta möjliga av den.
Inte minst, gör det till en vana att visa uppskattning när människor
har lagt ned tid och kraft för Liberalerna. Var noga med att tacka och
berömma goda insatser, även när det inte finns tid eller utrymme för
en fullständig utvärdering.
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högsta beslutande organ i kommunen som är både arbetsgivare och en
myndighet.
Inga regler eller rekommendationer kan täcka alla fall som kan upp
komma. Några enkla principer kan dock vara att:
• Det är alltid bra om ett beslut som en gång fattats av en viss
konstellation – gruppmöte, medlemsmöte etc. – också kan upphävas
av samma församling. Det ger stark demokratisk legitimitet åt det nya
beslutet.
• Det är inte bra om ett beslut fattas ”onödigt högt” i organisationen.
I exemplet ovan med budgetnedskärningar, måste frågan ställas om
medlemsmötet är rätt instans att fatta beslutet – vad händer då om
gruppens medlemmar av samvetsskäl inte kan tänka sig att följa
beslutet? I enlighet med ”förtroende” och ”ansvar”, kanske det bör
fattas längre ”ned” i organisationen?

Att ha en avvikande mening
Liberalerna brukar tillhöra de partier som har högst i tak när det gäller
utrymmet för egna uppfattningar. Det är en del av vår historia och vår
ideologi – men det finns naturligtvis också en praktisk gräns. Att vara ett
parti förutsätter också en viss samordning, att agera för gemensamma
mål.
En självklar princip är därför att man i god tid anmäler sin avvikande
uppfattning för gruppledningen. När gruppen diskuterar hur partiet bör
ställa sig är det givet att man presenterar sin uppfattning – argumenterar
för den om tid finns – och åtminstone tydligt anmäler att man har en
avvikande åsikt.
Är det en viktig principfråga, och vet man i förväg att den frågan kom
mer att vara aktuell under mandatperioden, bör man självklart också stå
för att man har en annan uppfattning inför valberedningen och medlem
marna innan listan fastställs.
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Vem kan avsätta
en förtroendevald?
Under en mandatperiod kan ett parti aldrig avsätta någon som fått
sitt mandat i ett direkt val av folket. Att det är så kanske förefaller
lite udda i vårt system som vilar så tungt på partival och har så litet
inslag av personval. Men det är det yttersta skyddet mot att partier
”tas över” av dem som representerar andra åsikter än de som väljarna
faktiskt röstade fram.
Den som väljer att lämna ett parti, eller t.o.m. utesluts ur ett parti kan
därmed ha kvar sin plats i kommunfullmäktige som ”politisk vilde”.
Detta är något som sällan väljarna har önskat varför det oftast ses
som ett svek från väljarna som ju röstat in t.ex. en liberal. Därför finns
det i Liberalernas etiska regler en föreskrift att den som lämnar par
tiet även skall självmant avträda sin plats. Dessa etiska riktlinjer antas
av partistyrelsen och gäller för alla förtroendevalda och anställda i
Liberalerna.
I indirekta organ – som nämnder och styrelser – är uppdraget inte
lika knutet till individen, och i undantagsfall kan fullmäktige som tillsatt
en nämnd också avsätta den. Fullmäktige får återkalla uppdraget för
en enskild ledamot om han eller hon inte ges ansvarsfrihet eller har
dömts för ett brott som kan ge minst två års fängelse. Till skillnad mot
en ledamot kan alltså kommunfullmäktige fatta det beslutet när det
gäller nämnduppdrag.
Fullmäktige får också avsätta samtliga ledamöter i en eller flera
nämnder, till exempel om indelningen i nämnder görs om under
mandatperioden eller då den politiska majoriteten i kommunen
har ä ndrats, som till exempel kan bli fallet då några ledamöter blir
partilösa ”vildar”.
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Gruppledaren
Utan tvekan är gruppledaren en nyckelperson. Gruppledaren har en
central ledarroll, organiserar arbetet inom gruppen och har stort ansvar
för att föra hela fullmäktigegruppens talan. Även om strävan i gruppen är
att släppa fram många andra företrädare, dela på uppdragen och skapa
utrymme för fler att synas så blir det i många fall ändå gruppledaren som
får den rollen. Inte minst om det gäller otacksamma frågor. Det kommer
till syvende och sist alltid att hänga på gruppledaren att delegeringen av
ansvar och förtroende blir av och fungerar.
Gruppledaren är sannolikt också den som media och väljare främst
förknippar med Liberalerna.
Gruppledaren blir därför fokus för mycket uppmärksamhet. Men
också internt, från fullmäktigegruppen och medlemmarna, finns
förhoppningar och förväntningar som de vill få infriade.

Politiskt ledarskap
Vi ska naturligtvis inte heller sticka under stol med att gruppledarrollen
är eftertraktad eftersom den innebär en stor möjlighet att sätta sin prägel
på Liberalernas lokala politiska profil. I uppdraget som gruppledare
ingår att ha en strategisk roll i valet av frågor, framtoning och prioriterin
gar. Denna roll som strateg och visionär kan vara utmanande.
Det är naturligtvis inget ensamarbete och det får absolut inte vara det.
Gruppledarens ord och vilja ersätter inte demokratiska spelregler, även
om förtroendet som gruppledare ger stor frihet och innebär att ens ord
väger tungt inom gruppen. Men precis som tidigare uppmanar vi till de
laktighet och lyhördhet som viktiga inslag i den ledarstil och kultur vi vill
se inom Liberalerna. Och det gäller också för formandet av de politiska
visionerna. En gruppledare ska vara inspiratör.
Också här är det viktigt att använda sig av arbetsmetoder som upp
muntrar till delaktighet. Genom nätverk och stora kontaktytor med
allmänheten kan man lättare fånga upp frågor som är viktiga för
medborgarna i vardagen. Det ger ett viktigt underlag för ett politiskt
programarbete – hur löser vi dessa problem på ett liberalt sätt?
Gruppledarens roll bör vara att se till att detta arbete blir av, att
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 iskussionen inom den egna gruppen då och då får en injektion av andra
d
perspektiv eller någon annan stimulans. Talare som tillför g
 ruppen
ny kunskap, att ibland ha bredare politiska diskussioner utanför den
aktuella politiska dagordningen, att starta en studiecirkel i liberal
ideologi.
Eftersom gruppledaren väldigt ofta har rollen att representera partiets
officiella ståndpunkt är det också han eller hon som har det minsta
utrymmet att driva en annan åsikt än majoriteten i partiet.

Gruppledning
Särskilt på orter där Liberalerna är relativt stort, har representation i
alla nämnder och utskott, flera platser i kommunfullmäktige etc kan
fullmäktigegruppen vara så stor att det behövs en mindre, exekutiv
grupp som stöttar gruppledaren. Till exempel kan nämndgruppledarna
tillsammans utgöra en gruppledning.
Detta tillhör de former som gruppen själv styr över. Det finns många
exempel att hämta, runt om i det liberala landet. Riksorganisationen har
också råd och stöd för olika arbetsmetoder.

Eftersom grupp
ledaren väldigt ofta
har rollen att representera
partiets officiella ståndpunkt
är det också han eller hon som
har det minsta utrymmet att
driva en annan åsikt än
majoriteten i partiet.
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Så arbetar fullmäktige
Arbetet i kommunpolitiken följer olika cykler. Till att börja med utgör
mandatperioden en slags övergripande cykel – efter valåret med alla dess
bestyr, tillsättande av nya nämnder med mera följer tre mellanvalsår.
Varje år har dessutom en del fasta hållpunkter som återkommer år
från år och till stor del styrs av budgetarbetet. Även om rutinerna skiljer
en del från kommun till kommun, är åtminstone en del av dessa hålltider
bestämda i kommunallagen:
• Ett förslag till budget för kommande år ska läggas fram av
kommunstyrelsen före utgången av oktober. Det ska sedan antas
före slutet på november månad. (Om budgetarbetet blir försenat får
kommunen skjuta på behandlingen till decembersammanträdet, under
förutsättning att fullmäktige fattar beslut om skattesatsen senast i
november.)
• Minst en gång från det att budgeten antas till räkenskapsårets utgång
ska en delårsrapport göras. (I många kommuner görs detta oftare,
t.ex. per kvartal eller tertial). Det innebär en uppföljning av att
kostnader och intäkter följer planeringen. Om så inte är fallet måste
budgeten modifieras.
• När budgetåret är avslutat ska nämnderna och styrelserna för
kommunalägda bolag redovisa sina bokslut för kommunstyrelsen
som därefter ansvarar för att upprätta ett gemensamt årsbokslut med
förvaltningsberättelse för kommunens olika verksamheter. Detta ska
presenteras före den 15 april för kommunfullmäktige och revisorerna.
• Vid ett sammanträde senast i juni ska fullmäktige besluta om ansvars
frihet ska ges eller inte för det föregående budgetåret. Innan dess ska
kommunens revisorer ge sin revisionsberättelse. När fullmäktige har
beslutat om ansvarsfrihet ska ges eller inte, ska den också godkänna
årsberättelsen.
Budgetårets hållpunkter brukar uppta en stor del av fullmäktige
sammanträdena i november, april, juni och ytterligare någon gång
under hösten för att behandla ett förslag till verksamhetsplan.
I många fall innebär det också att de stora debatterna om andra
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frågor förläggs till övriga fullmäktige
sammanträden.
I samband med att budgeten
behandlas, och kanske också på våren
då någon form av planeringsdokument
inför k
 ommande budget upprättas, är
det i många kommuner vanligt med
allmänpolitiska debatter. I dessa får
partiernas företrädare mer fritt fram
föra partiernas åsikter om kommunens
önskade utveckling med mera.
Eftersom budgetarbetet tar upp en
stor andel av kommunförvaltningens tid
påverkar det den tid då förvaltningen har
möjlighet att utreda andra frågor.
Naturligtvis bör denna årscykel också
påverka partigruppens planering av vilka
politiska aktiviteter som ska förberedas
och genomföras när. Men det påverkas
också av om Liberalerna är med i den
styrande majoriteten eller befinner sig i
opposition.

Nämnderna
Fullmäktiges arbetscykel påverkar
självklart också nämnderna. När budgeten
ska beredas lämnar varje nämnd ett
underlag. Nämnden genomför också en
årsredovisning av sin verksamhet, med
analys av måluppföljning och resultat på
våren. Detta brukar uppta en stor del av
tiden och gör att andra principiella frågor
behandlas vid andra tider på året.

Gör en
årsplanering

Gör en övergripande
årsplanering som utgår
från budgetåret.
Ta med viktiga händelser
utanför det politiska arbetet
som påverkar förut
sättningarna för gruppens
arbete – till exempel
skolloven u
 nder höst och
vår, då många barnfamiljer
är bortresta.
Planera inga stora möten
eller konferenser som
sammanfaller med stor
helger, men det är däremot
kanske läge att planera för
kampanjer i samband med
stora shoppinghelger då
mycket folk är ute och rör
sig på gatorna?

Arbetet i majoritet
När vi sitter i majoritet är det förhandlingarna med andra koalitionspartier
som står i fokus. Här ger tillgången till förvaltningens utredningsresurser
helt andra förutsättningar. Samtidigt försvinner många möjligheter att
genom verktyg som motioner och interpellationer framhäva partiets politik.

Majoritetsöverenskommelser
Ett majoritetssamarbete i koalition bygger på att det utarbetas en gemen
sam överenskommelse om politiska mål för majoritetskonstellationen. Varje
parti tar med sig sina ”hjärtefrågor” till förhandlingarna och vill naturligtvis
komma därifrån med så mycket som möjligt i ”vinst”. Det krävs kompromiss
vilja för att sy ihop en fungerande, hållbar överenskommelse.
Se också till att denna överenskommelse reglerar samarbetsformerna.
Alla frågor kanske inte kan lösas för fyra år i förväg. Det måste finnas en
öppenhet för nya förhandlingar under former som inte hotar samarbetet.
Överenskommelsen behöver innehålla en viss ”lojalitetsplikt”. Samtidigt
kan inte en överenskommelse bakbinda alla parter inför kommande val. Se
till att det skrivs in tydliga former för när profileringen i kommande val
rörelse kan påbörjas, så att det inte leder till slitningar.

Gör tydligt avtryck i koalitionen
Mycket av budgeten styrs redan genom de planeringsförutsättningar som
facknämnderna och förvaltningarna använder som underlag. Det viktiga
är att i överenskommelsen få med utredningsuppdrag om åtgärder som
Liberalerna vill driva igenom, för att få en uppfattning om kostnader och
effekter. Det kan ge stöd genom konkreta nyttoargument, gentemot de
andra partierna i samarbetet.
Huvuddelen av förhandlingarna kring en budget kommer dock i nästan
alla fall att äga rum inför kommunstyrelsens arbete med att samordna de
olika förslagen från nämnderna. Det är nålsögat där varje utgift slutligen
prövas.
Välj poster strategiskt. Värdera poster som erbjuds efter vilket inflytande
det ger. Ordförandeskapet för fullmäktige är en prestigepost men den med
för ett mycket begränsat inflytande över politiken.
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I regel fördelar en majoritetskonstellation posterna ”matematiskt”,
efter samma grunder som representation i nämnder och styrelser räknas
ut. Men den som har en nyckelroll i om en koalition kan uppnå majoritet
eller ej, har trumf på hand i förhandlingarna och kan kräva ett bättre
utfall av uppdrag än de rent matematiskt har ”rätt till”. Utnyttja detta.
(Det gör våra konkurrenter.)
Omvänt, bjud hellre till för att uppnå en stabil och handlingskraftig
koalition, när det t.ex. gäller antalet nämndplatser, kommunalråds
resurser, medel till politiska sekreterare eller vad som nu ingår i
förhandlingarna.
Riksorganisationen biträder partiföreningar efter
ett val med uträkningar om olika alternativa sam
mansättningar av nämnder med mera. Ta nytta
Prioritera
av den hjälpen för att maximera utfallet av
ordförandeskap
majoritetsförhandlingarna.
på områden ni
Utfallet av dessa förhandlingar, kommer att
prägla vilket praktiskt inflytande Liberalerna
prioriterar sak
får i majoriteten. Det är på de områden vi
politiskt.
har ordförandeposter som vi tydligast kom
mer att kunna ta åt oss äran av att få igenom vår
politik. Att få igenom många förslag i majoritets
förhandlingarna men sedan se andra partiföreträdare ta åt
sig äran av dem är inte roligt. Så prioritera ordförandeskap på samma
områden ni prioriterar sakpolitiskt.

Fortsätt utveckla era idéer
Även om ni är bundna av en majoritetsöverenskommelse när det gäller
den dagliga politiken och mycket av det ni under samarbetet för upp på
dagordningen inte kommer att synas på samma sätt som egna utspel, är
det viktigt att fortsätta utveckla egna idéer och förslag.
Varje valrörelse handlar om framtiden, inte om hur duktiga ni varit
hittills. Utan nya idéer och visioner att möta väljarna med i ett kom
mande val finns inga utsikter att nå nya framgångar.
Lägg därför mycket tid på att blicka längre framåt i tiden. Vilka frågor
kommer att bli viktiga under nästa mandatperiod? Hur ser utvecklingen i
regionen ut på fyra, fem års sikt? På tio år?
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Arbetet i opposition
När Liberalerna arbetar i opposition, utgår arbetet från att se till att
föra fram våra förslag på så många områden som möjligt. Att lansera
alternativa förslag enbart i nämnder eller i fullmäktige räcker naturligt
vis inte – oppositionspolitik måste också levereras på gator och torg,
i ”gammelmedia” och på sociala medier. Men att föra fram dem i de
kommunala organen, är ofta en förutsättning för att få genomslag för
politiken på andra områden.
Vi måste hushålla med våra resurser när vi är i opposition. Ett budget
förslag från Liberalerna måste inte överträffa kommunledningskontorets
budgetförslag i skärpa och precision. Det vore med all sannolikhet inte
ett optimalt utnyttjande av den tid vi har till förfogande. Att lägga fram
ett genomtänkt budgetförslag på alla områden, tvingar oss att arbeta
igenom förslagen och vara realistiska. Det ger en god grund för att kunna
visa på tydliga skillnader mellan vårt förslag och majoritetens.
Det stora arbetet med att ta fram ett eget budgetalternativ är centralt
när vi befinner oss i opposition. Även om fullmäktigegruppen är liten är
det alltid av stor vikt att vi kan presentera en egen sammanhållen politik
och då är det ofta nödvändigt att skapa en budget för att få ihop helheten.
När nämnderna ska behandla sina planeringsunderlag till kommun
styrelsen, är det därför bra om Liberalerna för fram egna förslag. Där
efter följs dessa upp i kommunstyrelsen, där det samlade budgetalter
nativet läggs som reservation till kommunstyrelsens förslag till budget.
Denna reservation följs sedan upp i fullmäktigedebatten.
Särskilt viktigt är det att tydligt visa vilka som är Liberalernas vikti
gaste prioriteringar. Kärnbudskapen – till exempel satsningar på kun
skap i skolan eller andra förslag som är viktiga för vår profil och skiljer
ut oss från de andra partierna – får inte komma bort i helheten. Ge de
centrala budskapen en särskilt framträdande plats.
För varje nämnds verksamhetsområde bör Liberalerna som
oppositionsparti kunna presentera något eller några tydliga förändrings
förslag. Det behöver inte nödvändigtvis vara förslag som medför stora
kostnader – tvärtom är det alltid bra att kunna lägga förslag som inte
ökar k
 ommunens kostnader – även om ökade satsningar i sig kan vara en
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tydlig politisk prioritering. Det kan vara en bra strategi att fokusera på
färre, tydliga förslag än många små. Arbeta utifrån den Politiska platt
formen ni har fastställt.
Liberalerna eftersträvar ett lågt skattetryck och hög effektivitet. Det
måste vi alltid anstränga oss att leva upp till på alla politiska nivåer. Det
är dock en avvägningsfråga mellan låg skatt och kvalitet i service och
omsorg. Besparingar ska inte gå ut över kvaliteten utan om det är möjligt
hellre basera sig på att helt avveckla sådan verksamhet
som Liberalerna inte anser att kommuner
eller landsting ska bedriva. Renodling
kring kommunens eller landstingets
kärnverksamheter är en bättre prin
Det kan vara en bra
cip än ”osthyvelseffekten” med små
strategi att fokusera på
besparingar på i stort sett allt. När
några tydliga förslag än
skattehöjningar är oundvikliga
bör de också kopplas till tydliga
många små. Arbeta utifrån
s

atsningar på kvalitet och service.
den Politiska plattformen
Som oppositionsparti kan det
ni har fastställt.
vara svårt att beräkna kostnaden
för de egna förslagen, utan tillgång
till expertisen på kommunlednings
kontoret. Försök därför att ha goda kontakter
med kommunens olika tjänstemän. Det beror också på
förutsättningarna i partigruppen – hur stor är den och vilka specialist
kompetenser besitter ni? De planeringsunderlag som nämnderna får för
sitt budgetarbete och nämndernas kostnadsberäkningar är bra hjälp i
arbetet, även om de till viss del är styrda av majoritetens perspektiv.
När partigruppen i de olika nämnderna har satt samman sina förslag
kan fullmäktigegruppen behandla dem. Det är bra att göra detta in
nan de ska läggas fram i respektive nämnd, så att man har kontroll på
helheten.
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Politikens verktyg
Motioner, interpellationer och frågor är de formella instrument som vi
använder oss av inom det politiska systemets ramar för att föra fram
Liberalernas politik, särskilt i oppositionsställning. Utåt använder vi
oss sedan av pressmeddelanden, insändare, debattartiklar, flygblad och
foldrar för att informera allmänheten om vilka förslag vi ställer och vilka
frågor och interpellationer vi väcker i fullmäktigeförsamlingen.
I praktiken ska motioner, interpellationer och frågor i regel lämnas in
till kommunkontoret några dagar i förväg, så att de kan tryckas upp och
delas ut till alla fullmäktiges ledamöter. I formell mening väcks dock
motionen eller interpellationen på själva fullmäktigesammanträdet.
De flesta av Liberalernas fullmäktigegrupper har som praxis att en
motion, interpellation eller fråga ska behandlas av gruppmötet innan den
väcks.
Motioner, interpellationer och frågor är de formella instrumenten i
det politiska systemet för att föra fram Liberalernas politik.

Motioner,
interpellationer
och frågor är de
formella instrumenten i det
politiska systemet för att
föra fram Liberalernas
politik.
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Motioner

En motion används för att väcka ett förslag. Alla ledamöter i fullmäk
tige har rätt att lämna in motioner. Ersättare har bara rätt att lämna in
motioner när de tjänstgör. Förslaget ställs till fullmäktige. Kommuneller landstingsstyrelsen ansvarar för att frågan bereds av kommun
ens tjänstemän. I regel ska en motion kunna besvaras inom ett år
från det att den väcks, men om det av någon anledning inte är möjligt
måste det anmälas till fullmäktige att behandlingen försenas.

Interpellationer

Interpellationer är till för att fullmäktige ska kunna granska hur
kommunens eller landstingets verksamhet sköts och ta upp frågor på
dagordningen som annars inte finns med. Interpellationen ställs till en
individ, kommunstyrelsens eller landstingsstyrelsens ordförande eller
ordföranden för någon av nämnderna. Även andra förtroendevalda
kan ibland komma ifråga, om de har en motsvarande roll i kommunens
eller landstingets politiska ledning.
Debatter om interpellationer kan inbegripa andra fullmäktigeledamöter
än den som fått interpellationen och den som lämnat in den.
Interpellationen ska ha en eller flera konkreta frågeställningar och
får vara försedd med en inledande förklaring eller motivering. Enligt
kommunallagen ska den vara ”av större intresse för kommunen
eller landstinget”. Den får alltså inte handla om något alltför perifert
ämne. Det får inte heller handla om myndighetsutövning mot en
enskild individ och den får inte innehålla några förslag till beslut. En
interpellation ska besvaras så snart det är möjligt, i regel på efter
följande sammanträde.

Frågor

Frågor är av enklare slag än interpellationer. Den bör vara så kort
fattad som möjligt. När en fråga ställs får bara den som ställt frågan
och den som svarar delta i debatten, till skillnad från i interpellations
debatterna.
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Frågeställningar
1. Hur fungerar er lokala fullmäktigegrupp? Hur stor är den/hur många
mandat har Liberalerna? Vem leder den? Vilka arbetsformer har den?
Finns det referensgrupper och nätverk?
2. Hur är det lokala politiska arbetet upplagt? Finns det en övergripande
strategisk planering? Finns det en lokal Politisk plattform?
Om det finns: Tycker ni att målen i planen är realistiska? Saknar ni något
mål?
Om det saknas: Varför saknas det?
3. Vilken profil tycker ni att Liberalerna har lokalt? Vilka frågor drivs? Hur
ser det ut i förhållande till eventuella planer och plattformsarbeten? Be
höver något ändras? Vad är bra?

Läs vidare
Ny i politiken, Handbok för kommunpolitiker, Ulf G Eriksson, Komlitt 2013
Kommunen – så funkar den, Anna Cederqvist, Komlitt 2015
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Vilka normer präglar?
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Inventera medlemskåren
Analysera framtoningen
Samarbeta med sidoorg.
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