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§110

KS2017/140

Svar på medborgarförslag om allmänhetens frågestund på
kommunfullmäktiges möten
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget är besvarat. Bollebygds kommun möter lagens krav på allmänhetens
frågestund, och om utfallet med demokraticafé blir positivt avgör kommunfullmäktiges presidium
om caféet ska permanentas.
Ärendet
Eva Hee Rasmussen föreslår i medborgarförslag den 26 maj 2017 att allmän frågestund på
fullmäktiges möten återinförs, då förslagsställaren anser att behovet är stort, och att syftet är att
ge medborgare insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter
kommunen.
I kommunallagens 8 kap. 20 § stipuleras att allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor
(allmänhetens frågestund) när kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen. Detta sker
vanligtvis i april varje år. I kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen av fullmäktige i oktober
2014, är det också reglerat att allmänhetens frågestund även ska hållas i samband med ytterligare
ett sammanträde under året, förutom vid årsredovisningen. I kungörelsen till dessa
sammanträden ska det anges att allmänhetens frågestund ska hållas, det ska också stå i
annonserna i ortstidningarna. Informationen och annonsen publiceras även på kommunens
hemsida.
Förutom detta beslutade kommunstyrelsen i februari 2017, som svar på ett medborgarförslag, att
ett demokraticafé ska öppnas under en prövoperiod i Bollebygdskolans matsal, med start kl 16,
före varje fullmäktigesammanträde under hösten 2017. Demokraticafé hölls i augusti och
september, samt ska genomföras i december. Därefter gör kommunfullmäktiges presidium,
utifrån återrapportering från kommunstyrelseförvaltningen kring caféets mottagande, en
utvärdering och beslutar om det ska bli ett permanent inslag före fullmäktiges sammanträden.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att Bollebygds kommun i nuläget väl möter
lagens krav på allmänhetens frågestund. Om utfallet med demokraticafé blir positivt avgör
fullmäktiges presidium om caféet ska permanentas. Med det anses medborgarförslaget vara
besvarat.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget är besvarat. Bollebygds kommun möter lagens krav på allmänhetens
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frågestund, och om utfallet med demokraticafé blir positivt avgör kommunfullmäktiges presidium
om caféet ska permanentas.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Svar på medborgarförslag om allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges möten
 Medborgarförslag om allmänhetens frågestund på fullmäktige
 §88 KF Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om allmänhetens frågestund på
fullmäktige
Skickas till
Kommunstyrelsen
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