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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 181 

Diarienr: KS-2019/01010 

Motion 32/2019: Ändring av kommunfullmäktiges 

arbetsordning; Maja Westling (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att delvis bifalla motion 32/2019 enligt följande:  

Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Umeå kommun ändras så att 

kommunfullmäktiges ordförande, samt 1:e- och 2:e vice ordförande, 

kan interpelleras och tillställas (enkla-) frågor avseende uppgifter där 

dessa, enligt gällande arbetsordning, har ett direkt politiskt ansvar. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i december 2019 yrkar Maja Westling (C) att 

arbetsordningen för kommunfullmäktige i Umeå kommun ändras så att 

även kommunfullmäktiges ordförande kan interpelleras och ställas enkla 

frågor. 

 

Då Interpellations- och frågeinstituten utgör ett led i systemet för 

utkrävande av politiskt ansvar så kan det anses rimligt att även t.ex. 

förtroendevalda med ett övergripande ansvar, som inte är ordförande i 

någon nämnd, kan interpelleras. Stadsledningskontoret delar SKR:s 

rekommendation att kretsen av adressater dock inte bör bestå av andra 

förtroendevalda än de som är politiskt direkt ansvariga. Av det skälet 

menar SKR, i sitt förslag till utformning av arbetsordning, att t.ex. 

revisorerna inte bör kunna interpelleras och inte heller fullmäktiges 

ordförande eller vice ordförandena i fullmäktige. 

 

Detta till trots anser stadsledningskontoret att ett generellt förbud är 

motstridigt mot ovanförda resonemang, varför interpellationer och frågor 

ska kunna tillställas kommunfullmäktiges ordförande, samt 1:e och 2:e 

vice ordförande avseende uppgifter där dessa, enligt gällande 

arbetsordning, har ett direkt politiskt ansvar. 
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Ifrågavarande uppgifter, som alltså kan behandlas i interpellationer och 

(enkla-)frågor, är följande:  

 

 Leda arbetet och aktualisera fullmäktigeärenden 

 Träffa kommunfullmäktiges gruppledare, kommunstyrelsens 
presidium samt kommunrevisorerna 

 Följa upp kommunfullmäktigebeslut 

 Inhämta information i strategiska ärenden 

 Främja och utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer 
 Bereda revisorernas budget 

Beredningsansvariga 

Lennart Nilsson, kommunjurist 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Maja Westling (C) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Mattias Larsson (C) med instämmande av Anders Ågren (M) – bifall till 
motionen 
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot bifall till motionen. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag 
att delvis bifalla motionen. 
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Maja Westling Hans Lindberg, Anders Ågren, Jan 
Hägglund, Anders Norqvist, Veronica Kerr och Jan-Olov Carlsson. 
 
Yrkanden 
Maja Westling (C), Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Jan Hägglund 
(AP), Anders Norqvist (L), Veronica Kerr (KD) och Jan-Olov Carlsson (V) – 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att delvis 
bifalla motionen. 
 
Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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