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Kommunkansliet 

Datum 2021-05-14 

Dnr KS 2021/0149 

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 

 

Sammanfattning 
Ärendet omfattar en allmän revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning avseende flertalet 
paragrafer. Ärendet har behandlats av Kommunfullmäktiges gruppledare och omfattar revidering i 
paragraferna 4 – När och var sammanträden ska hållas, 5 – Kallelse till sammanträden mm,  
8 – Fullmäktiges valberedning, 11 - Talarordning, 13 - Protokoll och skrivelser,  
14 - Interpellationer, 17 – Medborgarförslag och 19 – Redovisning av uppdrag enligt 
Kommunallagen. 

 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i § 4, § 5, § 8, § 11, § 13, § 14, § 17 och § 19 i 
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-14. 

2. Kommunfullmäktiges beslut på sammanträde 2020-09-14 i § 5:3 innebärande att 
Kommunfullmäktiges möteslokal tillsvidare omfattar även datasalarna ”Storträsket” och 
”Lillträsket”, gäller fortsättningsvis med anledning av pandemin.  

3. Uppdra till Kommunstyrelsen att genom Arvodesberedningen, beakta Kommunfullmäktiges 
beslut om revidering i § 8 i sitt fortsatta arbete med att ta fram nya arvodesbestämmelser för 
kommande mandatperiod.  

 
 

Bakgrund 
En revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning har behandlats av Kommunfullmäktiges 
gruppledare. Revidering föreslås mot bakgrund av ett allmänt behov av ändring i flertalet paragrafer, 
efter förslag från Kommunfullmäktiges presidium samt från gruppledarna. Förslag till revidering 
omfattar bland annat nya lydelser och paragrafer med anledning av nya kommunallagen, ny 
hantering gällande fullmäktiges valberedning, förtydligande gällande talarordning i motioner och 
interpellationer, förtydligande gällande skriftlig reservation eller särskilt yttrande och ny skrivelse 
gällande överenskommelse om besvarande av interpellation som besvaras vid samma sammanträde 
som interpellationen medgivits ställas.  

 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet tillstyrker de föreslagna förändringarna. Kommunkansliet erinrar särskilt om att de 
föreslagna förändringarna i § 8 har arvodesmässiga konsekvenser eftersom endast tjänstgörande från 
varje parti vid sammanträde med valberedningen, erhåller sammanträdesarvode eller ersättning.  
Bilaga 1 innehåller en fullständig uppställning av Kommunfullmäktiges arbetsordning i nuvarande 
lydelse och föreslagen lydelse där nuvarande lydelse som föreslås utgå skrivs (överstruken) med röd 
text och ny lydelse som föreslås läggas till skrivs (kursiverat ) med grön text. 
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Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning med nuvarande lydelse och föreslagen lydelse  
2. Förslag till ny arbetsordning i sin helhet 
3. Kommunfullmäktiges beslut om att tillsvidare uttöka fullmäktiges möteslokal, 2020-09-14 § 5:3.  
 

 

 

Staffan Erlandsson   Peter Freme 

Kommundirektör  Kanslichef 

 

 

___________ 

Expedieras 
- Akt 
- Arvodesberedningen 
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