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Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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. Uppdxa 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.

Sammanfattning

Ärendet omfattar en allmän revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning

avseende flertalet paragrafer. Ärendet har behandlats av Kommunfullmäktiges
gruppledare och omfattar revidering 1 paragraferna 4- När och var

sammanträden ska hållas, 5 - Kallelse till sammanträden mm, 8 - Fullmäktiges

valberedning, 11- Talarordnjng, 13- Protokoll och skrivelser, 14 -

Interpellaüoner, 17- Medborgarförslag och 19- Redovisning av uppdrag enligt

Kommunallagen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-05-19, § 5:16

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-05-14.

Förslag till beslut

lVIichaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande

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.
Forts.
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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.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Arvodesberedningen
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