
Inlägg på Interpellation, Ärende 33,  angående ”Lyssna på distans” 
 
Stefan Kärvling ställer frågan om vilka rättsliga grunder och dokument som använts och som 
utestänger ledamöter som inte är årsarvoderade från att lyssna på sammanträden. Stefan 
undrar också varför kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i PFU, dvs 
undertecknad, gemensamt har fattat beslutet. 
 
Först vill jag klargöra att jag i grunden har den uppfattningen att vi borde kunna genomföra 
våra nämnds- och styrelsemöten med ledamöter och ersättare deltagande på distans via 
webb liksom andra kommuner och Västra Götalandsregionen gör. 
 
Nu har kommunfullmäktige inte tagit något beslut om en sådan ordning i Vänersborg. 
Kommunfullmäktige har däremot beslutat om arvodesregler för förtroendevalda. I reglerna  
finns bestämmelser om årsarvoden för vissa förtroendevalda. Dessa gäller för presidier i 
nämnder och styrelser samt ledamöter i kommunstyrelsen. Jag har därför, som ordförande i 
PFU, som också har rollen som arvodesberedning, tolkat dessa bestämmelser som följer: 
 
 För att för att presidier och ledamöter i kommunstyrelsen skall kunna utföra de 
arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget, utöver sammanträden och förrättningar, bl a att 
rutinmässigt informera sig om kommunens/förvaltningens arbete, sköta samråd och 
kontakter, stämma av med företrädare för partiet/partigrupper mm så bör vi kunna ge dessa 
ledamöter möjligheter att lyssna på presidiesammanträden och kommunstyrelsens 
sammanträden i det fall man inte har möjlighet att fysiskt närvara. 
 
Jag har alltså, tvärtemot Stefans uppfattning att vi utestänger ledamöter och ersättare från 
möten, gett presidier och ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen möjlighet att kunna 
fullfölja sina uppdrag. Det har inte heller tagits något gemensamt beslut i någon form, utan 
det är en tolkning av arvodesbestämmelserna som undertecknad gjort och som klargjorts 
och publicerats med undertecknad och kommunstyrelsens ordförande.  
 
Jag tror och hoppas att partierna i kommunstyrelsen också anser det värdefullt att deras 
ledamöter får den här möjligheten, även Vänsterpartiet. Ledamöter som vid något 
sammanträde inte kan närvara har ju då mer information att ge den ersättare som skall 
ersätta.  
 
Jag anser också att vi måste vara pragmatiska i att finna lösningar i dessa svåra tider för att 
underlätta allas våra arbeten. 
 
Kenneth Borgmalm 
 
 


