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Förslag till ändrad arbetsordning för kommunfullmäktige
fr.o.m. 2018-10-15
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt den 5 februari 2018, § 6, bl.a. att fullmäktiges revisionsberedning
upphör fr.o.m. 15 oktober 2018 och dess uppgifter överförs till kommunfullmäktiges presidium, strategiberedningen upphör fr.o.m. 15 oktober 2018 samt uppdrag till kommunstyrelsen
att upprätta förslag till styrdokument för verkställighet av fullmäktiges beslut. Ett av dessa
styrdokument är fullmäktiges arbetsordning, varför kommunledningsförvaltningen upprättat
förslag till dess lydelse fr.o.m. den 15 oktober 2018 när nyvalda fullmäktige tillträder.
I förslaget har förts in de av fullmäktige beslutade ändringarna. Vidare ges förslag avseende
beviljande av ledighet för råd i brådskande fall (§ 6) respektive strykning av arbetsordningens
regel om i vilka månader fullmäktige ska hålla ordinarie sammanträde (§ 7).

Förslag till beslut
1 Ändrad arbetsordning för kommunfullmäktige antas i enlighet med upprättat förslag, att
gälla fr.o.m. 2018-10-15.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt den 5 februari 2018, § 6, bl.a. att fullmäktiges revisionsberedning
upphör fr.o.m. 15 oktober 2018 och dess uppgifter överförs till kommunfullmäktiges presidium, strategiberedningen upphör fr.o.m. 15 oktober 2018 samt uppdrag till kommunstyrelsen
att upprätta förslag till styrdokument för verkställighet av fullmäktiges beslut. Ett av dessa
styrdokument är fullmäktiges arbetsordning, varför kommunledningsförvaltningen upprättat
förslag till dess lydelse fr.o.m. den 15 oktober 2018 när nyvalda fullmäktige tillträder.
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I förslaget har förts in de av fullmäktige beslutade ändringarna. Några ytterligare förslag
redovisas nedan.
Kommunfullmäktige behandlar vid sitt sammanträde den 27 augusti 2018 ett förslag att fullmäktige ska kunna bevilja kommunalråd och oppositionsråd ledighet från sina uppdrag på
vissa villkor. Då sådana frågor kan uppkomma även t.ex. då fullmäktige nyss gjort sommaruppehåll, kan tiden mellan begäran och beslut bli lång, särskilt om det gäller sjukdom. I
arbetsordningens § 6 föreslås därför att fullmäktiges presidium ska kunna fatta beslut i fullmäktiges ställe vid brådskande fall. I förslaget ingår inte att presidiet ska kunna utse ersättande råd, utan det får beslutas på kommande fullmäktige. Ordförandeskap får i förekommande
fall under tiden utövas av vice ordförande. Förslaget förutsätter att fullmäktige fattat beslut
den 27 augusti.
Vidare föreslås att meningen i § 7 ”Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad
utom januari, juli och september:” stryks. För 2018 antogs ett schema med ordinarie
sammanträde i september. Det finns ingen anledning att låsa fast schemaläggningen i
arbetsordningen utan det räcker med det sammanträdesschema fullmäktige beslutar om för
varje år.
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