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Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende
allmänhetens frågestund m.m.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 5 februari 2018 om ändring av kommunfullmäktiges
arbetsordning framför allt p.g.a. den nya kommunallagen som trädde i kraft vid årsskiftet.
Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit ändring av arbetsordningens paragraf om
allmänhetens frågestund (§ 46). Komplettering föreslås beträffande dels att fråga måste ställas
muntligt vid sammanträdet, dels vem som ska svara på fråga.
Vid revideringen med anledning av den nya kommunallagen förbisågs ändrade
laghänvisningar som bör göras i arbetsordningens § 44 och rubrik till § 46.

Förslag till beslut
1 Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 44 och 46 ändras till följande, att gälla fr.o.m. den 1
september 2018:
§ 44
Protokoll ska utöver de i 8 kap. 12 § kommunallagen uppställda kraven på tillkännagivande
även publiceras på kommunens webbplats.
Allmänhetens frågestund (5 kap. 40 § och 8 kap. 16 § KL)
§ 46
Allmänheten ska beredas möjlighet att ställa frågor (allmänhetens frågestund) i anslutning till
kommunfullmäktiges samtliga ordinarie sammanträden under året. Någon frågestund
anordnas dock inte vid de fullmäktigesammanträden som utgör temasammanträden.
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Frågor kan inlämnas skriftligt i förväg men behandlas endast om de ställs muntligt vid
sammanträdet.
I kungörelsen till ordinarie sammanträde ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar de ärenden som finns
upptagna i kungörelsen. Uppgift om detta ska också tas in i kungörelsen.
Fråga får besvaras av ordförande i nämnd eller fullmäktigeberedning samt av kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande. Respektive svarande får överlåta besvarandet av frågan
till annan ledamot om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara
frågan.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden i övrigt ska
utformas.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 5 februari 2018 om ändring av kommunfullmäktiges
arbetsordning framför allt p.g.a. den nya kommunallagen som trädde i kraft vid årsskiftet.
Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit ändring av arbetsordningens paragraf om
allmänhetens frågestund (§ 46). Komplettering föreslås beträffande dels att fråga måste ställas
muntligt vid sammanträdet, dels vem som ska svara på fråga. Svar föreslås få ges
motsvarande vem som får svara på interpellation (med undantag för bolag). Efter direktiv från
kommunstyrelsens arbetsutskott har förslaget kompletterats med en regel om att besvarandet
av frågan får överlåtas till annan ledamot som har särskilda förutsättningar att kunna svara.
Vid revideringen med anledning av den nya kommunallagen förbisågs ändrade laghänvisningar som bör göras i arbetsordningens § 44 och rubrik till § 46.
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