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Motion från Max Troendlé (MP): Öppna upp 
demokratin - låt frågor få replikeras 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Max Troendlés motion om att öppna upp demokratin.  

Bakgrund 
Max Troendlé (MP) föreslår i en motion att de regler som gäller för 
interpellationer vad gäller replikskiften även ska gälla för en så kallad Öppen 
fråga i kommunfullmäktige. 

Yttrande  
Enligt kommunfullmäktiges reglemente kan en kommuninvånare ställa en fråga 
direkt till någon av kommunfullmäktiges ledamöter och få den besvarad under 
sammanträdet. Frågan måste falla inom det kommunala ansvarsområdet och 
frågan och svaret får vara längst två minuter vardera och endast den som frågar 
och den som svarar får delta. Frågan måste vara anmäld till kommunstyrelsens 
kansli senast klockan 08.00 sammanträdesdagen. Frågan behöver inte besvaras 
skriftligt. 
 
Att någon kommuninvånare ställer en öppen fråga är relativt ovanligt, hittills 
under 2016 har en sådan fråga ställts och under 2015 ställdes inte någon sådan 
fråga medan två stycken ställdes under 2014.  
 
Regler för interpellationer och frågor finns i såväl kommunlagen som i 
kommunfullmäktiges arbetsordning och syftar till att reglera de enskilda 
ledamöternas rätt att väcka politisk debatt och diskussion i specifika frågor. Att 
på samma sätt öppna upp för allmänheten att föra debatter kan på sikt urholka 
det förtroendeuppdrag det är att sitta som folkvald ledamot i kommun-
fullmäktige. Däremot kan det uppstå situationer där den som ställer frågan 
också bör få möjlighet att lämna synpunkter på det svar som givits och därför 
föreslås att en replik ska få ges. Det innebär då att den som ställer frågan har 
först två minuter på sig att formulera sin fråga, den som svarar har två minuter 
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till förfogande att besvara frågan och den som ställt frågan har sedan möjlighet 
till en följdfråga på högst en minut. Behövs ytterligare svar har den svarande 
rätt att begära ordet och får då en minut till förfogande. Frågeställaren torde 
därefter fått sin fråga besvarad. 
 
Paragraf 31 i kommunfullmäktiges arbetsordning får då ett tillägg om att den 
frågande har rätt till en minuts replik samt att den svarande ges rätt att begära 
ordet och har en minut till förfogande.  
 
 
 
 
Jonas Sverkén   
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Motion: Öppna upp demokratin - låt 
frågor få replikeras

I Kalmar kommunfullmäktige får de som vill ur allmänheten, enligt vår 
hemsida, ”ställa en så kallad öppen fråga direkt till någon av fullmäktiges 

ledamöter och få den besvarad vid sammanträdet”, sålänge som frågan 
berör verksamheten som kommunen ansvarar för. 

Det är fantastiskt att vi lever i en sådan öppen demokrati där människor får ställa frågor i offentliga 
sammanhang direkt till de högst ansvariga. Dock får varken replik eller genmäle ges, frågan ställs 
och politikern svarar. Det innebär att det är makten som institution som har sista ordet, vilket kan 
kännas nedtryckande, och eventuella felaktiga fakta kan inte rättas. De som ställer frågor skulle 
förmodligen minst sagt uppskatta möjligheten att replikera och föra en aningen längre dialog än 
bara en fråga och ett svar. 

Tiden skulle förmodligen inte heller vara ett problem. Under de 1,5 år jag haft äran att representera 
medborgares åsikter i Kalmar kommunfullmäktige kan jag bara minnas att ett par öppna frågor 
ställts. Därför tror jag inte att det inte skulle dra ut märkvärt på tiden av sammanträdena. 

Med anledning av ovanstående yrkar Miljöpartiet: 
- Att reglerna som gäller för interpellationer vad gäller replikskiften även implementeras för 

öppna frågor. 

Max Troendlé (MP)
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