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Minnesanteckningar förda vid möte med Kommunfullmäktiges

gruppledare samt Kommunfullmäktiges presidium

Tid: Måndagen den 4 oktober 2021 kl. I9.00 - I9.40

Plats: Largen plan I

Närvarande

Ingela Gardner (M) ordförande Margareta Olin (8) 2:e Vice ordförande

johan Boström (M) 1:e vice ordförande Kristina Embäck (S) adjungerad

Kenneth Netterström (M) adjungerad Rogerjohansson (RP)
Mathias Lindow (L) Anders Borelid (SD)
Anne-Li Hilbert (C) Francisco Contreras (V)

Sekreterare Stina Nilsson

Förhindrade att närvara

Arne Ekstrand (KD)
jonas Jonsson (MP)

1. Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges ordförande Ingela Gardner (M) hälsar gruppledarna inklusive

adjungerade gruppledare, Välkomna. Roger Johansson (RP) anmäler övrig fråga.

2. Kommunfullmäktiges sammanträden under hösten och framgent
Ingela Gardner informerar att Regeringen från den 29 september har avvecklat de
restriktioner och råd till allmänheten som tidigare förelåg. Exempelvis har deltagartaken

för allmänna sammankomster tagits bort och det rekommenderas ej längre att arbeta på

distans. Ingela Gardner meddelar att hon framöver kommer att kalla till

Kommunfullmäktiges sammanträde utan att medge deltagande på distans. Dock,
eftersom det fortsatt rekommenderas för ovaccinerade att hålla avstånd, kommer hon att

medge person som begär om detta att sitta i datasalen på plan 4 på en avskild plats, då

denna sal utgör del av möteslokalen enligt beslut av fullmäktige.

Ingela Gardner rekommenderar samtliga ordförande i kommunens nämnder att frångå

deltagande på distans och istället sammanträda med samtliga tjänstgörande på plats.

3. Formell hantering av Budgetätendet 2022 med plan 2023-2024

Förslag till hantering från 2019 är utdelat. Gruppledarna kommer överens om att använda

sig av den ordning som gällde år 2019 med den ändring att partiföreträdarna som
kommenterar eget eller annans förslag i den övergripande debatten, ska göra så i följande

ordning;

Majoritetspartiema först, i ordning enligt valresultatet

Oppositionspartierna därefter, i ordning enligt valresultatet.



5.

Inge'l

Gruppledarna noterar att den övergripande debatten i ärende om Budget ska hålla sig

övergripande utan att gå in på detaljnivå.

Interpellationer

Interpellationer ska innehålla motivering och ställas i frågor av större Vikt för kommunen.
Det är också önskvärt att interpellation inte går in allt för mycket på detaljnivå.

Interpellation som ställs och dess svar ska vara överblickbart för både fullmäktige som
har möjlighet att delta i interpellationsdebatten, men också för allmänheten.

Adjungering till nämnderna efter beslut av Kommunfullmäktige; Valärenden.

Ingela Gardner påpekar att en förtroendevald som utsetts av Kommunfullmäktige,

exempelvis till extg/nämnduppdxag, kan adjungeras till sammanträde som föregår

justeringen av ñillmäktiges protokoll. På detta sätt kan den nyinvalda förtroendevalde

genast bekanta sig med sitt uppdrag och närvara vid sammanträdet utan att omedelbar

justering av valärendet ur fullmäktiges protokoll behöver ske.

Gruppledama föreslår en framtida revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning i

syfte att fastslå möjligheten till adjungering Vid sådana fall.

Övrig fråga

Roger johansson (RP) anmäler fråga om styrelseledamöter i bolag som har bytt parti

under mandatperioden. Det konstateras att frågan ej är föremål för gruppledarmötct och

dess deltagare.
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Kommunfullmäktiges ordförande


