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Regler för allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden

Uppföljning

Uppföljning sker på initiativ av kommunfullmäktige.

Ansvar

Kommunstyrelsen

Inledning
Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden syftar till att ge enskilda
medborgare möjlighet att ställa frågor till kommunens politiker, främst presidieledamöter i
berörda nämnden, och få dem besvarade publikt.

Syfte och omfattning
Riktlinjer för allmänhetens frågestunder har arbetats fram för att ge enskilda medborgare
möjlighet att komma till tals och för att undvika att frågestunden utgör en plattform för
kampanjer, partipolitisk debatt och liknande. Riktlinjerna ska ge ramar för hur frågestunden
ska utformas.
Följande regler ska gälla vid allmänhetensfrågestund vid kommunfullmäktiges
sammanträden:











Allmänhetens frågestund genomförs vid kommunfullmäktiges mars- och
augustisammanträden.
Personer som är förtroendevalda i Värmdö kommun har inte rätt att ställa frågor vid
allmänhetens frågestund.
Frågor ställs och besvaras under högst 45 minuter.
Den som vill ställa en fråga ska mejla den till varmdo.kommun@varmdo.se eller
lämna in den skriftligt senast sex dagar före sammanträdet.
Endast en fråga per frågeställare får lämnas vid varje frågestund.
Frågor besvaras i den ordning de inlämnats.
Om flera frågor är likalydande besvaras endast den först inlämnade frågan.
Kommunfullmäktiges ordförande avgör om en fråga får ställas.
Endast frågor som faller inom ramen för den kommunala kompetensen behandlas.
En fråga ska avse sakförhållanden och ska kunna besvaras utan särskilda utredningar.
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Frågor som berör ett ärende på föredragningslistan till det aktuella
kommunfullmäktigesammanträdet får inte ställas.
Frågeställaren ska vara närvarande vid kommunfullmäktigesammanträdet när frågan
besvaras.
En fråga besvaras av presidiet i berörd nämnd (normalt ordförande och andre vice
ordförande)
Talartiden för svar på frågor och följdfrågor begränsas till tre minuter per inlägg.

Uppföljning
Utvärdering av hur riktlinjerna för allmänhetens frågestunder efterlevs sker på initiativ av
kommunfullmäktige.
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