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                        KOMMUNPARTIET

                   Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

Kommunfullmäktige Vansbro kommun
Interpellation
om att hindra ledamöter rätten till deltagande i ett KF-möte!

Innan KF-mötet för den 15 juli informerade KF-ordförande Uwe Weigel (C) med en skrivelse till 
partiernas gruppledare att han hade beslutat att han ” tillåter inget deltagande på distans eftersom vi 
inte klarar av att säkerställa lagkravet för deltagandet på distans. Detta felaktiga påstående ledde till 
att Kommunpartiet med KF-ledamoten Wahan Harutun och Grazyna Björklund medvetet uteslöts att 
delta i ett viktigt möte då vi hade för avsikt att yrka på ej beviljad ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.

Jag som gruppledare hade tagit de nödvändiga åtgärder som begärdes för ett deltagande och hade 
fått försäkrat att det inte fanns något hinder för att delta i ett distansmöte.

Med anledning av ovan nämnda fakta undrar jag varför kommunpartiets förtroendevalda inte fick 
delta vid mötet och vilka är ”vi” som Weigel skriver om?

Wahan Ohaness Harutun Grazyna Björklund
Nås, Dala Järna, Vansbro och Äppelbo.

Vansbro den 2020 -09 - 06
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Motion #1, 2020-09-27

Innan KF-mötet för den 15 juli informerade KF-ordförande Uwe Weigel (C) med en skrivelse 
gruppledarna bland annat att ” Jag (Weigel) tillåter inget deltagande på distans eftersom vi inte klarar 
av att säkerställa lagkravet för deltagandet på distans” detta felaktiga påstående ledde till att KF-
ledamoten Wahan Harutun och Grazyna Björklund medvetet uteslutandes att delta i ett viktigt möte 
då vi hade för avsikt att yrka på ej beviljad ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.

Jag som gruppledare hade tagit de nödvändiga åtgärder som begärdes för ett deltagande och hade 
fått försäkrat att det inte fanns något hinder för att delta i ett distansmöte.

Med anledning av ovan nämnda fakta undrar jag varför kommunpartiets förtroendevalda inte fick 
delta vid mötet.
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