
Interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande  

Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier 

Från kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-21 framgår: 

§ 153 Svar på motion om rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier KS 2017/256  

Beslut: Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Motionens yrkande hade denna lydelse: ”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ompröva 

beslut som har föranlett de försämringar motionen pekar på i syfte att skapa lika villkor för alla partiernas 

förtroendevalda.” 

Kommunfullmäktiges beslut var enhälligt, även nuvarande kommunstyrelsens ordförande deltog i beslutet. 

Motionen pekade på skillnaden i tid när somliga partier direkt och några få andra först mycket senare får 

kännedom om vilka ärenden som är ”på väg upp” för behandling.  

Så blev det 2017 när plötsligt inget längre offentliggjordes kring arbetsutskottet, varken handlingar, 

föredragningslistor eller protokoll.  

Vänsterpartiets motionärer observerade mycket noggrant att kommunfullmäktige inte kan besluta att 

kommunstyrelsen skall ta bort denna besvärande förändring, arbetsutskottet är ju kommunstyrelsens 

utskott och inte kommunfullmäktiges.  

Men jag konstaterar följande: 

 Till min kännedom finns inget beslut i kommunstyrelsen som uttryckligen fastställer den förändring 

som vi upplever vara till stor nackdel för de partier som inte är representerade i KSAU. 

 Regelverket är tydligt på en punkt – kommunstyrelsen kan bestämma om handlingar publiceras 

eller inte, vilka handlingar som i så fall kan publiceras (med beaktande av föreskrifter i lagtexter), 

eller om annan form av kommunikation kan underlätta för de partier som idag missgynnas. 

 På nätet ser man direkt att det finns ett större antal kommuner som publicerar arbetsutskottens 

kompletta handlingar på kommunernas digitala anslagstavlor. 

 Skriftväxling med kommunjurister på SKL stärker min uppfattning att det hänger på 

kommunledningens goda vilja att biträda vårt önskemål eller avslå detsamma. 

Mina förväntningar har alltsedan kommunfullmäktiges beslut i november varit att kommunstyrelsen 

omprövar hanteringen av arbetsutskottets underlag. Självfallet är jag villig att acceptera resultatet av en 

omprövning även om det leder till att försämringen blir bestående. 

Men idag ställer jag bara denna fråga: 

Sker överhuvudtaget en omprövning och om så är fallet, när kan vi räkna 

med att få ett besked? 
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