PM Rotel I (Dnr KS 2021/452)

Borgarråd ska vara på plats i rådssalen under interpellationer och under frågestunden
Skrivelse av Peter Wallmark (SD)
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Peter Wallmark (SD) har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen där han föreslår
att borgarråd ska vara på plats i rådssalen under interpellationer och under frågestunden.
Han föreslår att stadens borgarråd ska vara på plats i rådssalen under de interpellationer som berör deras ansvarsområde samt att de deltar på plats från talarstolen under frågestunden i de fall de får en fråga.
Skribenten begär att kommunstyrelsen tar upp frågan och tar ett inriktningsbeslut
i enlighet med förslaget i skrivelsen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret gör bedömningen att det är kommunfullmäktiges ordförande, som efter samråd med vice ordförande, avgör om närvaro i fullmäktige får ske
på distans.
Mina synpunkter
När det här ärendet avhandlas i kommunstyrelsen har nästan alla restriktioner föranledda av spridningen av covid-19 dragits tillbaka. Det innebär att sammanträden i
fullmäktige kommer att återgå till rutinerna som gällde innan pandemin, vilket är
mycket glädjande. Jag ser fram emot att återse en fulltalig fullmäktigeskara igen efter
den här långa mödosamma perioden som vi nu förhoppningsvis lämnar helt bakom
oss.
I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
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Stockholm den 13 oktober 2021
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Skrivelse om att borgarråd ska vara på plats i rådssalen under interpellationer
och under frågestunden
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Sverigedemokraterna tackar för svaret och konstaterar att skrivelsen uppfyllde sitt syfte då
samtliga ansvariga varit på plats efter att skrivelsen lämnades in.
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Remissammanställning
Ärendet
Peter Wallmark (SD) har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen där han föreslår
att borgarråd ska vara på plats i rådssalen under interpellationer och under frågestunden.
Han föreslår att stadens borgarråd ska vara på plats i rådssalen under de interpellationer som berör deras ansvarsområde samt att de deltar på plats från talarstolen under frågestunden i de fall de får en fråga.
Skribenten begär att kommunstyrelsen tar upp frågan och tar ett inriktningsbeslut
i enlighet med förslaget i skrivelsen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Enligt 5 kap. 16 § får ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige
beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.
I § 4 sista stycket i kommunfullmäktiges arbetsordning anges följande. Fullmäktige får,
om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på
distans ska senast tre arbetsdagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli.
Ordföranden avgör, efter samråd med vice ordförande, om närvaro får ske på distans.
Av ovannämnda bestämmelser framgår att det är kommunfullmäktiges ordförande, som
efter samråd med vice ordförande, avgör om närvaro i fullmäktige får ske på distans. Enligt
stadsledningskontorets bedömning gäller det för samtliga ledamöter, inklusive borgarråd, som
är ledamöter av kommunfullmäktige.
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