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                         KOMMUNPARTIET

                   Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

Kommunfullmäktige Vansbro kommun
Motion om Medborgarförslag

Vid kommunfullmäktigemöten i vår fina Vansbro kommun hålls en frågestund för allmänheten. 
Medborgarna får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får inte ställas i 
enskilda myndighetsärenden. Kommunpartiets ambition med motionen var att stimulera 
allmänhetens intresse för kommunpolitiken och förbättra kontakten med politikerna.

Kommunpartiets motion behandlades vid ett KF-möte, men beslutet blev inte det som vi hade tänkt 
oss.  Frågestunden blev pga. revideringarna i våra yrkanden ingen stor succés och nu för tiden törs 
ingen ställa frågor vid KF-möten. Senare motionerade vi för installationen av en demokratiberedning 
som även den ändrades i alla sina delar och blev motarbetad av förvaltningen/tjänstemannaväldet. 
Alla ändringar som nu av Demokratiberedningen förordas fanns redan med i Kommunpartiets motion. 

Allmänheten behöver inte avisera frågorna i förväg utan får ställa dem direkt på sammanträdet under 
denna punkt. Allmänheten kan även ställa en skriftlig fråga som i sådana fall läses upp av fullmäktiges 
ordförande. Även en ledamot av kommunfullmäktige eller en tjänstgörande ersättare, får för att 
inhämta upplysningar ställa enkla frågor. En fråga kan vara skriftlig och inlämnad till 
kommunstyrelsens kansli i tid innan sammanträdet. Den får även ställas direkt på sammanträdet. En 
enkel fråga behöver inte leda till debatt i fullmäktige. En enkel fråga ska kunna även besvaras med ett 
ja eller nej. En enkel fråga bör besvaras senast vid sammanträdet efter det den har ställts. En mer 
utförlig fråga som kan leda till debatt får ställas som en interpellation. 
En kommuninvånare som är bokförd i kommunen, kan väcka ett ärende i kommunfullmäktige, ett så 
kallat medborgarförslag om kommunfullmäktige beslutar det enligt 5 kap, 23§, 5 p, Kommunallagen.

Med hänvisning av ovan nämnda yrkar jag att:

 Kommunfullmäktige beslutar om införandet av ett medborgarförslag enligt 5 kap, 23§, 5p, 
Kommunallagen.

 Allmänheten ställer sina frågor direkt vid kommunfullmäktiga sammanträdet.
 Inlämnade/insända motioner och medborgarförslag utredas och beslutas om så snart som 

möjligt.
 Uppdra kommunstyrelsen framtagandet av ett styrdokument om regler för motioner och 

medborgarförslag.

Wahan Ohaness Harutun Grazyna Björklund
Kommunpartiet, Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo.
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