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Information om hanteringen av din interpellation
angående debattklimatet i kommunfullmäktige
Din interpellation bedöms av kommunfullmäktiges presidium inte uppfylla kriterierna för
en interpellation.
En interpellation kan inte ställas till kommunfullmäktiges ordförande. Kommunallagen
(KL) 5 kap. 59 § reglerar att en interpellation får ”riktas till ordföranden i en nämnd eller
en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige
bestämmer.” Kommunfullmäktiges ordförande räknas inte in i något av dessa.
Kommunfullmäktige har inte heller fattat något beslut om att någon utöver de ovan kan
interpelleras.
En interpellation ska även handla om någonting som ingår i kommunens ansvar. KL 5 kap.
61 §, ”Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en
fullmäktigeberednings handläggning.” I kommentarer till kommunallagen står bland
annat: ”En interpellation kan inte ställas avseende vilket ämne eller område som helst
utan det krävs att ärendet faller inom den kommunala kompetensen. Ärenden som faller
utanför den kommunala kompetensen, tex utrikespolitiska frågor eller frågor av
allmänpolitisk karaktär, kan inte omfattas av en interpellation.”
Debattklimatet i kommunfullmäktige bedöms inte vara en handläggningsfråga för
kommunen. Hur ledamöter debatterar är ett ansvar som faller på den enskilde
ledamoten.
Kommunfullmäktiges gruppledare har 2017-12-11 antagit Förhållningssätt i
kommunfullmäktige som bland annat innehåller ”visar respekt för varandra genom att
använda ett vårdat språk och uppförande i talarstolen, presidiet och fullmäktigesalen.”
Frågan om hur debatten sker i fullmäktige har även varit ett ämne på fullmäktiges
gruppledarmöten vid ett flertal tillfällen.
På mötet 22 november kommer jag beskriva det här och därefter fråga
kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. Kommunfullmäktige fattar beslut
enligt vanlig ordning, fast utan debatt. Det regleras i KL 5 kap. 62 § ”Fullmäktige beslutar
utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.”
Sverker Thorén
Kommunfullmäktiges ordförande
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