
Interpellation 1 till kommunstyrelsens ordförande. 

Sammanträde på distans 
I dessa Coronatider är det politiska livet i Vänersborg inte sig likt. Den 18 mars beslutade 
kommunfullmäktige om en revidering av “arbetsordning samt av reglemente med föreskrifter om 
styrelsens och nämndernas arbetsformer”. Revideringen innebar att kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och nämnder fick, om särskilda skäl förelåg: 

“sammanträda med ledamöter närvarande på distans.” 

Och det föreligger naturligtvis särskilda skäl så länge Covid-19 härjar. 

I kommunfullmäktiges beslut framgår det också tydligt att det är ordförande i respektive nämnd och 
styrelse som avgör om närvaro får ske på distans. 

Den 31 mars skickade kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande ut 
information till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder: 

“under vilka former ett sådant sammanträde kommer kunna äga rum.” 

“Informationen” är utformad på ett sådant sätt att den ger uppfattningen att det handlar om ett antal 
anvisningar och bestämmelser som ska följas. Och därför reser sig naturligtvis också frågan på vilka 
rättsliga och juridiska grunder och dokument som ordförandena i kommunfullmäktige resp 
kommunstyrelsen stöder sig på när de har utformat denna “information”. 

“Informationen” är till sitt innehåll en personlig tolkning av fullmäktiges beslut och av riktlinjerna från 
SKR. Andra kommuner och regioner har en helt annan uppfattning om deltagande på distans. 

I fullmäktiges beslut är det tydligt att det är ordförande i respektive nämnd och styrelse som fattar 
beslut om deltagande på distans. Det är därför mycket förvirrande om vilken status informationen har 
från ordförande i KF och KS. 

 

Mina frågor är därför: 

Vilka rättsliga och juridiska grunder och dokument stödjer kommunfullmäktiges ordförande och 
kommunstyrelsens ordförande sig på när de upprättade riktlinjer och bestämmelser som skickades ut 
den 31 mars? 

Vilken status menar kommunstyrelsens ordförande att “informationen”, dvs riktlinjerna och 
bestämmelserna, har i förhållande till fullmäktiges beslut att det är ordförande i respektive nämnd och 
styrelse som fattar beslut om deltagande på distans? 

Anser kommunstyrelsens ordförande att “informationen”, dvs riktlinjerna och bestämmelserna, är 
“bindande” och ska följas av respektive ordförande? 
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