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1 Inledning
Frågor från allmänheten i och med kommunfullmäktiges sammanträden syftar till att ge enskilda
medborgare möjlighet att ställa frågor till kommunens politiker, främst presidieledamöter i berörda
nämnder och utskott, och få dem besvarade publikt.
För att få ställa en fråga till kommunfullmäktige ska följande vara uppfyllt;
 Frågeställaren ska vara skriven i Nordmalings kommun
 Frågeställaren ska ange fullständigt namn

2 Syfte och omfattning
Riktlinjer för frågor från allmänheten 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 frågor från allmänheten vid kommunfullmäktiges sammanträden:
















Möjlighet för allmänheten att ställa frågor ges vid samtliga kommunfullmäktiges
sammanträden.
Personer som är förtroendevalda i Nordmalings kommun har inte rätt att ställa frågor vid
frågestunden.
En fråga ställs och besvaras under högst 3 minuter.
Kommunfullmäktiges presidium avgör om en fråga får ställas.
Den som vill ställa en fråga ska mejla den till kommun@nordmaling.se, skicka in den via etjänst för frågor från allmänheten eller lämna in den skriftligt senast 14 dagar före
sammanträdet. Detta för att fullmäktiges presidium ska ha möjlighet att avgöra om frågan får
ställas och vilken förtroendevald som ska besvara frågan.
En fråga besvaras av presidiet i berörd nämnd eller utskott (normalt ordförande) efter ha
tilldelats fråga av fullmäktiges presidium senast sju dagar innan sammanträdet.
Endast en fråga per frågeställare får lämnas vid varje frågestund.
Frågan läses upp av fullmäktiges ordförande.
Frågeställaren kan ta del av svaret genom att delta fysiskt på plats som åhörare eller via
webbsändningen som finns tillgänglig två veckor efter sammanträdet.
Frågor besvaras i den ordning de inlämnats.
Om flera frågor är likalydande besvaras endast den först inlämnade frågan.
Endast frågor som faller inom ramen för den kommunala kompetensen behandlas men får ej
röra myndighetsutövning mot enskild eller uppfattas kränkande.
En fråga ska avse sakförhållanden och ska kunna besvaras utan särskilda utredningar.
Frågor som berör ett ärende på föredragningslistan till det aktuella
kommunfullmäktigesammanträdet får inte ställas.
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3 Uppföljning
Frågor från allmänheten i och med kommunfullmäktiges sammanträden införs från och med juni 2021
och utvärderas senast juni 2023 och sker på initiativ av fullmäktiges presidium. Vid eventuellt förslag
på förändring av riktlinjer eller möjligheten att ställa frågor lyfts ärendet för politiskt avgörande,
annars kvarstår möjligheten och riktlinjen för frågor från allmänheten tillsvidare.

