Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-03-08

§ 98
Motion om utökning av allmänhetens frågestund.
(AU § 55) KS 2015-364

KF

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utöka allmänhetens frågestund enligt motionens förslag på prov under 2017 och 2018.
2 Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utforma rutiner och reglemente för detta.
3 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2015-11-20
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion där hon föreslår att allmänhetens
frågestund ska finnas på dagordningen till samtliga kommunfullmäktigesammanträden
förutom budgetsammanträdet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Idag avgör ordförande i kommunfullmäktige när allmänhetens frågestund ska äga rum.
Praxis har varit två tillfällen per år, ett på våren vid samma sammanträde som
årsredovisningen och ett på hösten i september eller oktober. Allmänheten informeras om
att det är med på dagordningen genom anslag av kallelsen och de tidningsannonser som går
ut före sammanträdet.
Vid de fyra senaste tillfällena så har ingen person anmält intresse för att ställa frågor vid
allmänhetens frågestund.
Motionärens förslag skulle teoretiskt sett kunna vara ett sätt att få fler invånare att engagera
sig i att ställa frågor till fullmäktige, i och med att fler tillfällen under året troligtvis skulle
göra allmänhetens frågestund mer etablerat som en del av fullmäktiges möten.
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Forts § 98
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock att om kommunikationskanalerna för
deltagande och påverkan ska utökas så hade effekten och nyttan blivit större om detta
gjordes på annat sätt. Kontakt mellan förtroendevalda och deras väljare sker på två sätt.
Dels genom partierna och dels genom kommunens etablerade kommunikationskanaler. De
kanaler som kommunen ansvarar för är exempelvis medborgarförslag, Tyck om
Falkenberg, kommunens Facebooksida och även allmänhetens frågestund.
Allmänhetens frågestund, liksom möjligheten att få presentera sitt medborgarförslag för
fullmäktige, är en typ av kanal som framför allt har använts av invånare som redan är väl
bekanta med hur kommunal verksamhet fungerar och med hur kommunikation med de
förtroendevalda kan ske. En utökning eller utveckling av kommunens kommunikationskanaler borde utformas på ett sätt som lockar fler och som erbjuder en flexibilitet som
passar fler. Kommunikationskanalerna som används bör ha en bredd och variation för att
kunna vara tillgängliga och användbara för så många som möjligt. Det ska finnas flera
vägar att nå fram till kommunens förtroendevalda och tjänstemän och det är viktigt att i
större grad fokusera på kvalitativ dialog istället för den mer ensidiga kommunikation som
allmänhetens frågestund erbjuder invånarna. Allmänhetens frågestund kan fortfarande
anses fylla en funktion, men den bör snarare kompletteras med andra kanaler än utökas.
Inom kommunstyrelseförvaltningen pågår redan ett arbete med att se över hur kommunen,
både förtroendevalda och tjänstemän, på ett bättre och mer systematiskt sätt kan utveckla
dialogen med invånarna. Både i kommunfullmäktiges utvecklingsmål och
kommunstyrelsens mål lyfts inflytande och delaktighet fram som viktigt. En utvecklad och
väl fungerande dialog mellan kommunen och invånarna visar sig bli allt viktigare och
Falkenbergs kommun bör medvetet arbeta för att utveckla den dialogen på ett tillgängligt
och hållbart sätt.
Ett alternativ med liknande funktion som allmänhetens frågestund, som skulle kunna locka
och inkludera fler personer att engagera sig i att ställa frågor, är den frågepanel som
tidigare fanns på kommunens webbsida, där varje parti har en representant som ska besvara
allmänhetens frågor. Panelen är för tillfället inaktiverad eftersom den inte har fungerat så
som det var avsett.
Med anledning av ovanstående resonemang föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag
på motionen.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till motionen och att allmänhetens frågestund införs på prov
under 2017 och 2018.
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Forts § 98
Vidare ska kommunstyrelseförvaltningen få i uppdrag att utforma rutiner och reglemente
för detta. Tore Holmefalk (C), Jan Berge (MP), Lars Fagerström (L), Niklas Liljeroth (M)
och Dahn Persson (S) instämmer i yrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande mot arbetsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Svenssons yrkande.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2016-03-10 och anslaget 2016-03-11.
Utdragsbestyrkande
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§ 55
Motion om utökning av allmänhetens frågestund.
KS 2015-364

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motion om att utöka allmänhetens frågestund.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2015-11-20
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion där hon föreslår att allmänhetens
frågestund ska finnas på dagordningen till samtliga kommunfullmäktigesammanträden
förutom budgetsammanträdet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Idag avgör ordförande i kommunfullmäktige när allmänhetens frågestund ska äga rum.
Praxis har varit två tillfällen per år, ett på våren vid samma sammanträde som
årsredovisningen och ett på hösten i september eller oktober. Allmänheten informeras om
att det är med på dagordningen genom anslag av kallelsen och de tidningsannonser som går
ut före sammanträdet.
Vid de fyra senaste tillfällena så har ingen person anmält intresse för att ställa frågor vid
allmänhetens frågestund.
Motionärens förslag skulle teoretiskt sett kunna vara ett sätt att få fler invånare att engagera
sig i att ställa frågor till fullmäktige, i och med att fler tillfällen under året troligtvis skulle
göra allmänhetens frågestund mer etablerat som en del av fullmäktiges möten.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock att om kommunikationskanalerna för
deltagande och påverkan ska utökas så hade effekten och nyttan blivit större om detta
gjordes på annat sätt. Kontakt mellan förtroendevalda och deras väljare sker på två sätt.
Dels genom partierna och dels genom kommunens etablerade kommunikationskanaler. De
kanaler som kommunen ansvarar för är exempelvis medborgarförslag, Tyck om
Falkenberg, kommunens Facebooksida och även allmänhetens frågestund.
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Forts § 55
Allmänhetens frågestund, liksom möjligheten att få presentera sitt medborgarförslag för
fullmäktige, är en typ av kanal som framför allt har använts av invånare som redan är väl
bekanta med hur kommunal verksamhet fungerar och med hur kommunikation med de
förtroendevalda kan ske. En utökning eller utveckling av kommunens kommunikationskanaler borde utformas på ett sätt som lockar fler och som erbjuder en flexibilitet som
passar fler. Kommunikationskanalerna som används bör ha en bredd och variation för att
kunna vara tillgängliga och användbara för så många som möjligt. Det ska finnas flera
vägar att nå fram till kommunens förtroendevalda och tjänstemän och det är viktigt att i
större grad fokusera på kvalitativ dialog istället för den mer ensidiga kommunikation som
allmänhetens frågestund erbjuder invånarna. Allmänhetens frågestund kan fortfarande
anses fylla en funktion, men den bör snarare kompletteras med andra kanaler än utökas.
Inom kommunstyrelseförvaltningen pågår redan ett arbete med att se över hur kommunen,
både förtroendevalda och tjänstemän, på ett bättre och mer systematiskt sätt kan utveckla
dialogen med invånarna. Både i kommunfullmäktiges utvecklingsmål och
kommunstyrelsens mål lyfts inflytande och delaktighet fram som viktigt. En utvecklad och
väl fungerande dialog mellan kommunen och invånarna visar sig bli allt viktigare och
Falkenbergs kommun bör medvetet arbeta för att utveckla den dialogen på ett tillgängligt
och hållbart sätt.
Ett alternativ med liknande funktion som allmänhetens frågestund, som skulle kunna locka
och inkludera fler personer att engagera sig i att ställa frågor, är den frågepanel som
tidigare fanns på kommunens webbsida, där varje parti har en representant som ska besvara
allmänhetens frågor. Panelen är för tillfället inaktiverad eftersom den inte har fungerat så
som det var avsett.
Med anledning av ovanstående resonemang föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag
på motionen.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till motionen och att allmänhetens frågestund införs på prov
under 2017 och 2018. Vidare ska kommunstyrelseförvaltningen få i uppdrag att utforma
rutiner och reglemente för detta.
Claes Ljung (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande och finner det avslaget.
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Forts § 55
Reservation
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per
Svenssons yrkande.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2016-02-24 och anslaget 2016-02-25.
Utdragsbestyrkande
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MOTION

OM UTÖKNING AV ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND

Vi inom SD Falkenberg vill se en ökad kontakt med medborgarna
gällande dom politiska beslut vi tar i kommunfullmäktige då väljarna
skall kunna ha tankar och synpunkter på dom ärenden som behandlas.
Därför föreslår vi Sverigedemokrater Falkenberg:
Att man utökar Allmänhetens frågestund till att finnas med på
dagordningen på samtliga kommunfullmäktigemöten förutom på
budgetfullmäktigemötet, där man som åhörare har rätt att ställa frågor
om ärenden på den aktuella dagordningen till berörda politiker.

Sara-Lena Bjälkö
SD Falkenberg

