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Dnr KS 2017-820

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut revideras
kommunstyrelsens delegationsordning med tillägget att:
Beslut om kommunfullmäktiges ordförande, förste eller andre vice
ordförandes deltagande i kurser och konferenser, resor och logi utanför
Sverige som innebär en kostnad för kommunstyrelsen delegeras till
kommunstyrelsens ordförande, med förste eller andre vice ordförande som
ersättare. Som anmärkning anges att sammanträden, resor och logi inom
ramen för uppdrag som den förtroendevalda utsetts till är verkställighet och
omfattas inte av bestämmelsen
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs.
2. Förslag till revidering av bilaga 2 Arbetsordning för utskott för
medborgardialog fastställs.
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3. En utvärdering av beslutet kring möjlighet till deltagande på distans för
kommunfullmäktiges presidium samt utskott för medborgardialog ska ske
efter Corona-pandemin.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19, § 172, att anta
Kommunfullmäktiges arbetsordning med två tillhörande bilagor gällande
utskott för medborgardialog: Bilaga 1 Förslag till geografisk indelning av
utskott för medborgardialog samt Bilaga 2 Arbetsordning utskott för
medborgardialog.
Kommunledningsförvaltningen har sett ett behov av att revidera
kommunfullmäktiges arbetsordning. Med anledning av rådande Coronapandemi (Covid-19) har det även uppkommit ett särskilt behov för ledamöter i
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kommunfullmäktiges presidium samt utskott för medborgardialog att kunna
delta i sammanträden på distans.
Följande revideringar i kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås:
-

”§ 6 Presidiets representation” är tillagt. Detta föranleder även en
revidering av kommunstyrelsens delegationsordning där
kommunstyrelsens ordförande, med ersättare kommunstyrelsens förste
eller andre vice ordförande, får i delegation att besluta om
kommunfullmäktiges ordförande, förste eller andre vice ordförandes
deltagande i kurser och konferenser, resor och logi utanför Sverige som
innebär en kostnad för kommunstyrelsen.

-

I ”§ 10 Sammanträdesordning” förtydligas att fullmäktige håller
ordinarie sammanträde varje månad förutom juli. För att möta dagens
behov bedöms lämpligt att även augustisammanträdet är ett ordinarie
sammanträde.

-

I ”§ 12 Plats för sammanträde” är följande stycke tillagt:
”Fullmäktiges presidium får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Presidieledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före
sammanträdet anmäla detta till kommunfullmäktiges presidiums
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.”
En utvärdering av denna möjlighet föreslås ske efter Corona-pandemin.

-

I ”§ 25 Interpellationer, frågor och ledamöternas allmänna frågestund”
föreslås en revidering som möjliggör att en ersättare som har ställt en
interpellation får delta i överläggningen av svaret då interpellationen
behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller
inte.

-

Avsnittet ”Ledamöternas allmänna frågestund” har tydliggjorts.

-

Utöver detta föreslås en del redaktionella ändringar till exempel
namnbyte av rubriker samt språkliga förtydliganden.

Följande revidering i bilaga 2 arbetsordning för utskott för medborgardialog
föreslås:
-

Under § 4 är följande stycke tillagt:
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”Utskott för medborgardialog får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Utskottsledamot som önskar delta på distans
ska senast tre dagar före sammanträdet anmäla detta till utskottets
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.”
En utvärdering av denna möjlighet föreslås ske efter Corona-pandemin.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering, 2020-08-03
Bilaga - Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering
Bilaga 2 - Arbetsordning för utskott för medborgardialog, revidering
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Kommunala mål
Effektiv organisation med goda resultat.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Jämställdhetsanalys bedöms ej vara relevant.
Samråd
Samråd har skett med Juridikenheten vilka tillstyrker förslag till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Utskott för medborgardialog
Kommunkansliet (styrdokument)

