Kommunstyrelseärende nr 24, 6 okt 2020, ”anmälan av gruppledare”
Yttrande från (PA) gällande möjligheten till s.k. ordförandeträffar
Vilhelmina kommun reglerar möjligheten till ordförandeträffar genom arvodesreglementet, där
kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande kan sammankalla till träffar 8 ggr om året. Punkt
7 har rubriken ”Ordförandeträffar”. I andra stycket förtydligas, att medverkan i ordförandeträffar tillåts
från partier, representerade i fullmäktige, vilka ej har en ordförande eller vice ordförandepost.
Gällande arvodesreglemente: 7. Ordförandeträffar
”Kommunstyrelsens ordförande får vid högst åtta tillfällen per år hålla s.k. ordförandegenomgångar i
aktuella frågor med ordförandena i kommunens nämnder, fullmäktige och i kommunens hel- eller delägda
bolag. Samma regler ska gälla för kommunstyrelsens vice ordförande och vice ordförandena i nämnderna,
fullmäktige och i kommunens hel- eller delägda bolag.
Parti som är representerat i fullmäktige och som inte innehar ordförande eller viceordförandeuppdrag, får
också tillämpa bestämmelserna i föregående stycke och ska då avse en namngiven ledamot som ska anmälas
till kommunstyrelsen. Denna bestämmelse är tillämplig endast när ett parti formellt har anmält samverkan
med annat parti eller partiblock. Reglementets bestämmelser om arvode och ersättningar ska tillämpas vid
sådana genomgångar.”

Det finns inga andra tolkningsalternativ, än att sammankallade utförs, av kommunstyrelsens
ordförande eller vice ordförande. Syftningen i det andra stycket, till det föregående första, är
otvetydig. Det är endast en deltagarrätt vid ordförande/viceordförandeträffar, som ges till partier utan
en ordf. eller vice ordf.
Punkt 7 reglerar inte att 2:e vice ordförande eller en oppositionsrepresentant kan vara
sammankallande.
Punkt 7, stycke 2, reglerar att namngiven ledamot kan delta. Dock regleras inte, att det specifikt skall
vara gruppledare i kommunfullmäktige.
Politiskt Alternativ (PA) förslår att en revidering sker av arvodesreglementet, innan ledamöter utses
för deltagande i ”oppositionsgenomgångar”

PA:s förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till ändringar i arvodesreglementet, punkt 7:
Att rubriken får ett tillägg, ”Ordförande- och oppositionsgenomgångar”.
Att rätten till vice ordförandegenomgångar tas bort då sittande majoritet besitter både ordförande- och
vice ordförandeposter. Vice ordförandegenomgångar är vigda åt oppositionspartier, enligt en enig
förtroendemannaberednings intensioner och återspeglades helt i valfullmäktiges nomineringar och
beslut efter valet hösten 2018.
Att oppositionsgenomgångar, kan ske maximalt 8 ggr om året, där en namngiven förtroendevald från
varje oppositionsparti ska meddelas kommunstyrelsen.
Att ”opposition” innefattar de partier som inte sitter i styrande majoritet.
Att krav på samverkan ej måste uttalas skriftligen, oppositionspartierna väljer själva hur de ska arbeta
och i vilken konstellation.
Redovisning sker med underskriven lista med närvarande representanter .

