
 
 
Motion till kommunfullmäktige 
 
Möjliggör en dagsaktuell politisk debatt. 
 
 
I den arbetsordning som idag gäller för kommunfullmäktige anges att en interpellation måste 
lämnas in 14 dagar före det kommunfullmäktigesammanträde vid vilken den ska besvaras. För en 
fråga gäller en vecka före det kommunfullmäktigesammanträde vid vilken den ska besvaras. 
 
All respekt för att den politiker som en fråga eller interpellation ställs till behöver rimlig tid på sig 
för att ge ett svar, skriftligt till en interpellation eller muntligt till en fråga. Men en respektive två 
veckor är alldeles för lång tid. De politiker som frågor eller interpellationer ställs till är som regel 
arvoderade som heltids – eller deltidspolitiker och har därmed arvoderad tid avsatt för sina politiska 
uppdrag. Inom denna arvoderade tid borde det finnas utrymme för att svara på interpellationer och 
frågor inom en avsevärt mycket kortare tid än idag. 
 
Vi har ett exempel från verkligheten som följer av den nuvarande arbetsordningen. En 
interpellation om en i allra högsta grad dagsaktuell fråga av stort intresse, inte bara för oss som 
fritidspolitiker utan också för medborgarna, lämnas in en vecka före nästa 
kommunfullmäktigesammanträde, i maj. Svar på interpellationen kommer inte att ges förrän i 
augusti, drygt tre månader senare.  
 
Låt säga att det hade handlat om februari istället, som en interpellation om en väldigt dagsaktuell 
fråga hade lämnats in en vecka före nästa kommunfullmäktigesammanträde. I det läget hade svar 
dröjt i över en månad.  
 
Visst kan det ibland gå att ställa en fråga istället, en vecka före nästa 
kommunfullmäktigesammanträde, om det handlar om väldigt dagsaktuella frågor. Men om frågan 
är alltför komplicerad räcker det inte med ett muntligt svar. Det behövs mer än så. Ett ordentligt 
underlag.  
 
Vidare kan ibland dagsaktuella frågor uppmärksammas 4-5 dagar innan nästa 
kommunfullmäktigesammanträde. Om dessa då lämnas in snarast i form av fråga istället för 
interpellation, 4 dagar innan sammanträdet i fullmäktige, får frågeställaren ändå vänta i över en 
månad på svar.  
 
I jämförelse med många andra kommuner är väntetiderna på svar orimligt långa. I många 
kommuner kan en interpellation lämnas in mellan 3-4 dagar till 1 vecka före ett sammanträde i 
kommunfullmäktige för att besvaras på detta sammanträde. En fråga kan ofta lämnas in 1-3 dagar 
före ett sammanträde för att besvaras på detta sammanträde. Men i Klippan ska vi vänta på svar i 
1-3 månader, drygt, om vi lämnar in frågor och interpellationer med samma framförhållning eller 
ännu bättre framförhållning än i många andra kommuner. 
 
Vidare så finns det i ett antal kommuner ytterligare en form av frågehantering, som är avsedd för 
att kunna få svar på högaktuella frågor i kommunala angelägenheter helt utan föregående 
ärendehantering. Helt enkelt en punkt på dagordningen där det är fritt fram att ställa korta frågor 
och genast få korta svar, utan att det krävs att en skriftlig frågeställning lämnas in på förhand. Med 
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korta frågor och svar avses i flera kommuner en mycket begränsad tidsåtgång. 1 minut eller 2 för 
att ställa frågan, och lika lång tid för att besvara den.   
 
Sammanfattningsvis: Att dagsaktuella frågor som rör vår kommun, vare sig de ställs som fråga eller 
interpellation, i många fall inte besvaras på mellan en dryg månad och drygt tre månader, är att 
omöjliggöra en sund politisk debatt kring sådant som sker i vår kommun i dagsläget.  
 
För att vitalisera demokratin och öppna upp för möjligheten att i kommunfullmäktige kunna 
debattera sådant som är högaktuellt medan det fortfarande är aktuellt, med eller utan skriftliga 
frågeställningar och svar, föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 

att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige avseende interpellationer, på sådant 
sätt att en interpellation som lämnas in en vecka före kommunfullmäktigesammanträde, ska 
besvaras på närmast förestående kommunfullmäktigesammanträde. 
 
att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige avseende frågor, på sådant sätt att en 
fråga som lämnas in fyra dagar före kommunfullmäktigesammanträde ska besvaras på 
närmast förestående kommunfullmäktigesammanträde. 
 
att ”Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter” läggs till som en stående punkt på 
kommunfullmäktiges dagordning i syfte att kunna ställa korta frågor och få korta svar (med 
korta avses av det bara ska ta någon/några minut/er att ställa frågan och ge svaret) under 
sammanträdet, utan att på förhand ha behövt lämna in en skriftlig frågeställning. 
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