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§ 1 Antal ledamöter och ersättare 

Kommunfullmäktige har 43 ledamöter. 

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 

§ 2 Val av ordförande och presidium 

Vid mandatperiodens första sammanträde väljer kommunfullmäktige en ordförande 
och en förste vice ordförande (kommunfullmäktiges presidium). 

Vid valet bestämmer kommunfullmäktige mandattidens längd. 

Ålderspresidenten (den som har varit ledamot i kommunfullmäktige längst tid, eller vid 
lika tid den som är äldst) är ordförande till dess att ett presidium har valts. 

Om ordföranden eller vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, 
väljs annan för den del som återstår av mandat-tiden. Om samtliga i presidiet är 
förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

§ 3 Ordförandens ansvar och uppgifter 

Ordföranden ska ha tillgång till de resurser som behövs i form av lokaler och personal. 

Ordföranden ska: 

 representera kommunen vid officiella besök, invigningar och andra viktiga 
evenemang i samspel med kommunstyrelsens presidium, 

 vara ordförande i budgetberedningen bestående av kommunfullmäktiges 
presidium, gruppledarna i kommunfullmäktige, nämndernas presidier och 
kommunstyrelsens arbetsutskott, 

 bestämma tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden inom ramen för 
vad som sägs i § 5, 

 fastställa tillkännagivande och dagordning inför kommunfullmäktiges 
sammanträden, 

 besluta om att utlysa extra sammanträde vid behov, 

 efter samråd med presidiet vid behov ställa in eller ändra tidpunkten för planerat 
sammanträde, 

 besluta när ett ärende ska behandlas av kommunfullmäktige, 

 bestämma när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett 
pågående sammanträde, 

 ta initiativ för att utveckla kommunfullmäktiges arbetssätt och roll, samt 

 besluta om remittering av inlämnade motioner. 

§ 4 Presidiets ansvar och uppgifter 

Presidiet beslutar självt om tid och plats för sina sammanträden. 

Presidiet ska: 

 planera kommunfullmäktiges sammanträden,  
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 främja och utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer, 

 följa upp arbetet med systematisk medborgardialog i enlighet med antagna 
principer, 

 leda och följa upp arbetet med kommunfullmäktiges prioriterade mål, 

 föreslå uppdrag till beredningar med tydliga beredningsdirektiv, samt föreslå 
tillsättande och entledigande av beredningar, 

 bereda och lämna förslag till budget för kommunfullmäktige, revisorer och 
beredningar,  

 granska revisorernas räkenskaper och förvaltning, 

 lämna förslag angående om kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan 
nämnd ska fatta beslut om medborgarförslag, 

 i tveksamma fall besluta om ett medborgarförslag får ställas. 

 i tveksamma fall besluta om ett ärende ska behandlas som ett medborgarförslag 
eller är ett klart verkställighetsärende som överlämnas till berörd nämnd för 
besvarande. 

 ta initiativ till regelbundna överläggningar med gruppledarna för partierna i 
kommunfullmäktige och med nämndsordförandena och/eller nämndpresidierna,  

 ta initiativ till regelbundna överläggningar med revisorerna, 

 bevaka händelser i omvärlden av betydelse för kommunen ur ett 
medborgarperspektiv, 

 inför varje ny mandatperiod initiera en utvärdering av den politiska 
organisationen, och 

 ansvara för information gentemot allmänheten, exempelvis i form av 
presskonferenser, snabbprotokoll eller webbsändningar. 

Presidiets ledamöter har rätt att närvara och delta i överläggningen vid beredningarnas 
sammanträden.  

Eftersom presidiet har uppgiften att granska revisorernas räkenskaper och förvaltning 
så bör ingen som ingår i presidiet samtidigt ha något uppdrag i någon nämnd eller 
beredning som granskas av revisorerna. 

§ 5 Tid och plats för kommunfullmäktiges 

sammanträden  

Sammanträde hålls på plats som ordföranden bestämmer. Normal starttid för 
kommunfullmäktiges sammanträden ska vara 13.00 men ordföranden kan, om skäl 
finns, besluta om en annan starttid. Ett sammanträde kan som längst pågå till 24.00.  

§ 6 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges 

sammanträden  

Kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på den officiella anslagstavlan på 
kommunens hemsida och annonseras i ortstidningar i den omfattning som 
kommunfullmäktige inför varje mandatperiod beslutar. 
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Ordföranden ska utfärda ett tillkännagivande om varje sammanträde med 
kommunfullmäktige. Tillkännagivandet ska, tillsammans med de handlingar som 
ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast en vecka före 
sammanträdesdagen.  

Tillkännagivandet och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 
använder. Kommunen ställer den utrustning som behövs för att kunna läsa 
handlingarna till ledamöters och ersättares förfogande så länge de innehar sina 
uppdrag. Varje ledamot och ersättare ansvarar själv för tillgången till en fungerande 
Internetuppkoppling utöver de basfunktioner som tillhandahålls av kommunen.  

Kommunfullmäktiges presidium kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att 
tillkännagivande och sammanträdeshandlingar kan skickas ut i pappersform till enskild 
förtroendevald.  

§ 7 Ordinarie sammanträden  

Kommunfullmäktige ska ha minst sju sammanträden per år.  

Före utgången av november månad bestämmer kommunfullmäktige 
sammanträdesdagar för det kommande året.  

Det nyvalda kommunfullmäktige sammanträder första gången under andra halvan av 
oktober. Avgående fullmäktige bestämmer dag och tid för fullmäktiges första 
sammanträde.  

§ 8 Extra sammanträden  

Extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst 1/3 av 
kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs (5 
kap. 12 § kommunallagen).  

Begäran om extra sammanträde ska ske skriftligt till ordföranden. I begäran ska anges 
ärendets/ärendenas innehåll.  

§ 9 Inställt eller ändrad tidpunkt för sammanträde  

Om särskilda skäl finns får ordförande efter samråd i presidiet ställa in eller ändra 
tidpunkten för sammanträde.  

Ordförande ska snarast anslå beslutet om ändringen på kommunens anslagstavla och 
meddela beslutet till varje ledamot och ersättare.  

§ 10 Avbrutet sammanträde  

Kommunfullmäktige får under pågående sammanträde besluta att avbryta 
sammanträdet. I sådant fall ska kommunfullmäktige besluta att fortsätta sammanträdet 
med återstående ärenden en senare dag. I beslutet ska framgå när och var 
sammanträdet ska fortsätta.  

Avbrutet sammanträde ska annonseras på sedvanligt sätt, dock inte om mötet hålls 
inom en vecka. Ordförande ska i sådant fall meddela de ledamöter och ersättare som 
inte var närvarande vid det avbrutna mötet, om tid och plats för det fortsatta 
sammanträdet.  
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§ 11 Placeringsordning  

Presidiets ledamöter och kommunfullmäktiges sekreterare sitter vid presidiebordet. 
Övriga ledamöter sitter partivis i den ordning de upptagits av länsstyrelsens protokoll 
för slutlig sammanräkning för val till kommunfullmäktige.  

Fullmäktigeledamot som under mandatperioden utsetts vid särskild 
röstsammanräkning, intar den plats som tidigare ledamot haft.  

Ersättare som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandens ställe intar anvisad 
plats.  

Ersättare som tjänstgör i annan ledamots ställe intar ledamotens plats. 

Sakkunniga och övriga som kallats för föredragning intar plats som ordförande 
bestämmer.  

Kommundirektören ska vara närvarande under sammanträdet tillsammans med andra 
chefer enligt kommundirektörens beslut. 

§ 12 Ledamöters tjänstgöring  

Kommunfullmäktige 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 och i övrigt följer gällande lagstiftning.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar före sammanträdet 
anmäla detta till kommunfullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans.  

Ledamot som inte har möjlighet att delta i sammanträde ska snarast anmäla detta till 
kommunfullmäktiges sekreterare. Sekreteraren kallar in den ersättare som är i tur att 
tjänstgöra. Anmälan av förhinder och inkallelse av ersättare sker i första hand via sms 
eller e-post.  

Om ledamot uteblir från ett sammanträde kallar ordföranden in den ersättare som är 
tillgänglig och är i tur att tjänstgöra. Om ersättare inte finns att tillgå blir platsen tom.  

Det som gäller för ledamöter gäller även för ersättare som kallats till tjänstgöring.  

Ordförande får, om särskilda skäl finns, bestämma om ledamot eller ersättare ska börja 
tjänstgöra under ett pågående ärende.  

§ 13 Beredningsplikten  

Alla ärenden, som fullmäktige avgör, ska beredas. Om ärendet har beretts av en 
fullmäktigeberedning eller en annan nämnd ska kommunstyrelsen alltid yttra sig.  

Kommunstyrelsen ska alltid lägga fram förslag till beslut om inte en 
fullmäktigeberedning eller en annan nämnd har gjort det. Kommunstyrelsen får lägga 
fram ett annat förslag till beslut än det som lagts fram av en annan nämnd eller en 
fullmäktigeberedning. 

Beredningstvånget gäller i den utsträckning som anges i kommunallagen 5 kap. 26-38 
§§.  
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§ 14 Beredning av ärenden  

Utöver vad kommunfullmäktige har beslutat i kommunstyrelsens reglemente, avgör 
kommunstyrelsen hur och av vem ärenden, som ska beslutas av kommunfullmäktige, 
ska beredas.  

Kommunstyrelsen har ansvaret att se till att det finns dokumenterade rutiner för att 
kommunfullmäktiges ordförande hålls underrättad om ärenden, som ska behandlas av 
kommunfullmäktige.  

§ 15 Handlingars innehåll, tillgänglighet och 

behandling  

Ordföranden bestämmer när kommunfullmäktige ska behandla ett ärende.  

Varje ledamot och ersättare ska före sammanträdet ha tillgång till förslag till beslut eller 
yttrande i varje ärende som upptas i föredragningslistan. 

Ordförande bestämmer i övrigt vilka handlingar som ledamöter och ersättare ska ha 
före sammanträdet. Interpellationer ska överlämnas till ledamöter och ersättare före 
det sammanträde, då de ska behandlas.  

Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet.  

§ 16 Motioner  

Kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att lämna 
motioner.  

Motionen ska vara skriftlig och lämnas till kommunkansliet eller till 
kommunfullmäktiges sekreterare.  

Motionens rubrik bör vara kort och sakligt sammanfatta dess innehåll. En motion ska 
tydligt avslutas med ett eller flera yrkanden. Om motionen innehåller flera yrkanden 
ska det gå att utläsa vilken del av motiveringen som hänför sig till varje yrkande.  

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.  

Motioner bör beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att en motion inlämnats. Kommunstyrelsen ska därför en gång per år redovisa de 
motioner, som inte avslutats under året. Redovisningen ska innehålla uppgifter om vad 
som så långt har kommit fram under beredningen. Kommunfullmäktige har därefter 
att ta ställning till om beredningstiden ska förlängas eller om motionen ska avskrivas. 

Kommunstyrelsens redovisning av motioner, som inte avslutats, ska göras årligen på 
kommunfullmäktiges andra ordinarie sammanträde.  

§ 17 Interpellationer  

Interpellation får lämnas av ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige 
och ställas till ordföranden i nämnd eller fullmäktigeberedning samt till kommunalråd 
och oppositionsråd. En ordförande i en nämnd får överlåta besvarandet av en 
interpellation till ordförande i annan nämnd, ordförande eller annan ledamot i 
bolagsstyrelse i ett av kommunen helägt bolag eller till ordföranden i styrelsen i ett 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
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Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en 
fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationen ska vara skriftlig och namnet på 
den som ställer frågan ska anges. Den ska ha ett bestämt innehåll, vara försedd med 
motivering och bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för kommunen.  

Interpellation lämnas till kommunkansliet eller kommunfullmäktiges sekreterare senast 
7 arbetsdagar före det fullmäktigesammanträde, där den ska behandlas.  

Interpellation ska skriftligen besvaras under det sammanträde som följer närmast efter 
det då interpellationen ställdes. Svaret till den som ställt interpellationen lämnas senast 
klockan 12.00 arbetsdagen före sammanträdesdag, då den ska behandlas. På 
kommunfullmäktiges föredragningslista ska interpellationer och frågor finnas med som 
en stående punkt. Interpellationer som ska behandlas vid ett sammanträde publiceras 
på politikens digitala plattform en vecka före sammanträdet.  

Någon svarsplikt föreligger inte i fråga om interpellationer.  

Kommunfullmäktige beslutar utan föregående överläggning om interpellation får 
ställas.  

En ersättare som ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i den 
överläggning som svaret på interpellationen ger anledning till. Endast om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid det tillfälle när interpellationen besvaras får han eller hon 
delta i debatten.  

§ 18 Frågor  

En fråga får ställas av ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige, och 
ställas till ordföranden i nämnd eller fullmäktigeberedning samt till kommunalråd och 
oppositionsråd. 

En fråga kan ses om ett komplement till en interpellation och handlar om saker som är 
relativt enkla att besvara utan större förberedelse.  

Fråga ska vara skriftlig och namnet på den som ställer frågan ska anges. Den ska 
lämnas till kommunkansliet eller kommunfullmäktiges sekreterare senast 3 arbetsdagar 
före fullmäktigemötet.  

En fråga kan bara ställas till någon som är närvarande vid sammanträdet och ska 
besvaras muntligt under det sammanträde då frågan ställts.  

Någon svarsplikt föreligger inte när det gäller frågor.  

Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas.  

Till skillnad mot när det gäller en interpellation så får endast den som ställt frågan och 
den tillfrågade delta i överläggningen.  

§ 19 Bolagens initiativrätt  

Styrelsen i Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB får väcka ärenden i 
kommunfullmäktige om sådant som företaget är skyldigt att se till att 
kommunfullmäktige får ta ställning till.  

§ 20 Medborgarförslag  

Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att lämna medborgarförslag. Förslaget 
ska vara skriftligt och undertecknat och innehålla adress och aktuella kontaktuppgifter.  
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Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.  

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas till kommunkansliet eller 
kommunfullmäktiges sekreterare senast 10 arbetsdagar innan ett sammanträde.  

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i kommunfullmäktige om det ligger 
inom kommunfullmäktiges befogenhetsområde.  

Om kommunfullmäktige överlämnar ett medborgarförslag till kommunstyrelsen eller 
en annan nämnd för beslut ska förslagsställaren underrättas om detta. För 
medborgarförslag som ska beslutas av kommunfullmäktige gäller följande regler.  

Medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom 6 
månader från det att ärendet anmäldes i kommunfullmäktige. Ärenden av mer 
komplicerad natur kan ges en utökad beredningstid, dock inte längre än att beslut kan 
fattas inom ett år.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas och ges möjlighet att delta i överläggningen i ärendet.  

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska innehålla uppgifter om vad som så långt har kommit 
fram under beredningen.  

§ 21 Allmänhetens frågestund  

Kommunfullmäktiges presidium beslutar om och när allmänhetens frågestund ska 
genomföras.  

Frågestunden ger kommunmedlemmarna möjlighet att i samband med 
fullmäktigesammanträde ställa frågor till ansvariga förtroendevalda i 
kommunfullmäktige, det vill säga ordförandena i kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt ordförandena för eventuella fullmäktigeberedningar. Samtliga ledamöter 
i kommunfullmäktige har möjlighet att delta i frågestunden. De frågor som ställs får 
inte avse individärenden eller myndighetsutövning.  

För frågestunden gäller följande.  

 Tidpunkten ska annonseras.  

 En timme avsätts normalt och frågestunden sker i anslutning till 
fullmäktigesammanträdet.  

 Frågor som ska besvaras kan lämnas in skriftligt före fullmäktigesammanträdet till 
kommunkansliet märkt ”Allmänhetens frågestund”. Frågor kan också ställas 
muntligt direkt under frågestunden.  

 Frågor besvaras i den ordning som de kommit in. Frågor som berör samma 
ämnesområde får behandlas vid samma tillfälle.  

 Ordförande avgör om och när en fråga ska besvaras.  

 Fråga bör ta högst ett par minuter att ställa. Två korta följdfrågor får ställas.  

 Frågan får inte bli föremål för debatt eller för några beslut under frågestunden.  

 Svar lämnas enbart muntligt och i samband med frågestunden. 

 Svar på skriftligt inkomna frågor lämnas endast då frågeställaren närvarar vid 
frågestunden.   
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§ 22 Förklaring vid revisionsanmärkning  

Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning enligt revisionsberättelsen ska inhämtas från den 
nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkning riktats.  

§ 23 Upprop  

Upprop förrättas vid sammanträdets början. Om ordföranden anser att så behövs kan 
nytt upprop göras när som helst under pågående sammanträde. Upprop avslutas med 
klubbslag.  

Om ledamot infinner sig till sammanträdet efter det att uppropet avslutats, ska 
ledamoten anmäla sig hos ordföranden. Ordföranden meddelar därefter för 
kommunfullmäktige att ledamoten inträtt i tjänstgöring.  

Ledamot och ersättare får inte lämna sammanträdet utan att anmäla detta till 
ordförande.  

Upprop får ske med stöd av digital teknik.  

§ 24 Protokolljusterare, tid och plats  

Ordföranden bestämmer datum för protokollets justering.  

Sedan upprop har förrättats väljer kommunfullmäktige två ledamöter för att justera 
protokollet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.  

§ 25 Yttrande- och replikrätt  

Yttranderätt/rätt att delta i överläggning men inte i besluten vid kommunfullmäktiges 
sammanträden har utöver ledamöter och tjänstgörande ersättare även följande 
funktioner.  

 Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för en nämnd eller en 
gemensam nämnd, vid behandling av ett ärende där nämndens 
verksamhetsområde berörs.  

 Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i fullmäktigeberedning, 
när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.  

 Ordförande i nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan, som 
besvarar en interpellation eller en fråga, när överläggning hålls med anledning av 
svaret.  

 Styrelsens ordförande i Mörbylånga Bostads AB eller Mörbylånga Fastighets AB 
när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållanden i företaget. 
Rätten gäller även bolag och andra organisationer, där kommunen bestämmer 
tillsammans med någon annan.  

 Revisor i kommunen vid behandling av ett ärende som gäller revisorernas 
granskning eller revisorernas egen förvaltning.  

 Revisorernas sakkunniga biträde när revisionsberättelsen behandlas.  

 Kommundirektören.  

Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer 
vid sammanträden.  
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Ordföranden får kalla ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 
nämnder och fullmäktigeberedningar, revisorer samt anställda hos kommunen för att 
lämna upplysningar. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  

Ordföranden får, om inte kommunfullmäktige beslutar annat, bestämma att inkallade 
personer får yttra sig under överläggningen.  

Kommunfullmäktige får bestämma att ledamöter i en fullmäktigeberedning ska ha rätt 
att delta i överläggningarna, men inte i besluten, när kommunfullmäktige behandlar ett 
ärende, som beredningen handlagt.  

§ 26 Talarordning och ordning vid sammanträden  

Ledamot och annan, som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får 
ordet i den ordning de anmält sig och blivit uppropade.  

Den som under överläggningen anser sig själv eller sitt parti angripet, kan få ordet för 
kort replik. Den som lämnar en replik har högst två minuter till sitt förfogande. Ordet 
ska då begäras omedelbart efter föregående anförande. Replik får bara lämnas två 
gånger under samma huvudanförande.  

När ledamot får ordet ska ordföranden nämna ledamotens partitillhörighet. För talare, 
som yttrar sig upprepade gånger under ett sammanträde behöver regeln inte tillämpas. 
Samma gäller för repliker.  

Om någon som har ordet avlägsnar sig från ämnet, får ordföranden med klubbslag 
uppmärksamma talaren på detta. Om talaren inte återgår till ämnet, kan ordföranden ta 
ifrån ledamoten ordet. I övrigt får en talare inte avbrytas under sitt anförande.  

Ordföranden får utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.  

Om oordning uppstår som ordföranden inte kan styra, får ordföranden upplösa 
sammanträdet.  

Vid särskilda temadebatter gäller följande debattordning:  

 I en inledande runda får en representant för varje parti i kommunfullmäktige ordet 
för ett fem minuter långt anförande. Kommunfullmäktiges presidium kan, om de 
finner skäl för det, före debatten besluta om en annan längd på anförandena.  

 Turordningen för anförandena ska vara sådan att det största majoritetspartiet 
börjar, därefter det största oppositionspartiet och sedan det nästa största 
majoritetspartiet, det näst största oppositionspartiet och så vidare tills alla partier 
gjort sina anföranden.  

 Om två partier har lika många mandat i kommunfullmäktige avgörs ordningen 
utifrån hur många röster partierna fick i fullmäktigevalet.  

 Replik kan endast begäras på anförande. Replik får begäras direkt efter ett 
anförande. Begäran om replik till ett visst anförande måste ha gjorts innan första 
replikskiftet påbörjats gällande det aktuella anförandet.  

 Ett replikskifte får utgöras av två repliker och två svar, vardera högst en minut 
långa. Därefter avslutas replikskiftet.  

 Efter inledningsrundan lämnas ordet fritt för upp till tre minuter långa anföranden, 
med samma replikregler som i inledningsrundan.  
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 Kommunfullmäktiges presidium får i förväg inför varje debatt besluta om 
tidsbegränsning av debatten och om ändrade debattregler när det finns särskilda 
skäl för det.  

§ 27 Yrkanden  

Förslag eller yrkande ska lämnas skriftligen.  

Ordförande får vägra proposition, om ordförande anser att ett framställt förslag eller 
yrkande strider mot gällande lag, allmän författning eller denna arbetsordning. Det 
gäller dock inte om kommunfullmäktige beslutar att proposition ska ställas.  

Ordförande ska vägra proposition om ordföranden anser att ett framställt förslag eller 
yrkande innebär ett nytt ärende. I sådant fall blir ordförandens beslut gällande. Det 
gäller dock inte ärende, som inte behöver beredas.  

När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordförande igenom de yrkanden som lagts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats rätt. Ordföranden bekräftar genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte kommunfullmäktige 
enhälligt beslutar medge ändringen/återtagandet.  

§ 28 Deltagande i beslut och jäv  

En ledamot, som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas. Ledamot som inte har gjort en anmälan anses ha 
deltagit i beslutet, om kommunfullmäktige fattar det med acklamation.  

En ledamot som inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv bör lämna 
sin plats vid ärendets behandling.  

§ 29 Omröstning  

Normalt sker omröstning med stöd av digital teknik genom att ledamöterna avger sina 
röster i ett voteringssystem.  

Sedan omröstningen har avslutats, fastslår ordförande detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 
återta sin röst efter klubbslaget. Ny omröstning ska ske omedelbart om oenighet 
uppstår om resultatet av en öppen omröstning.  

Följande gäller när omröstning genomförs utan stöd av voteringssystem:  

 När omröstning genomförs biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 
utsetts att justera protokollet.  

 Omröstning genomförs så att ledamöterna avger sina röster  efter upprop. 
Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Notera särskilt att vid lika röstetal vid öppen omröstning har kommunfullmäktiges 
ordförande utslagsröst. Ordföranden måste avge utslagsröst även om ordföranden 
avstått att rösta under omröstningen.  

§ 30 Valsedlar  

En valsedel som avlämnats vid sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  
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Valsedel är ogiltig om den upptar  

 namnet på någon som inte är valbar,  

 flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, eller  

 ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  

Det som angivits gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  

§ 31 Reservation  

Den som deltar i avgörandet av ett ärende får som enskild förtroendevald reservera sig 
mot fattat beslut. Gruppreservation är inte tillåtet. Reservation ska anmälas innan 
sammanträdet avslutas. Om reservationen utvecklas närmare ska den avfattas 
skriftligen och lämnas till sekreteraren innan protokollet har justerats.  

§ 32 Bordläggning och återremiss  

Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av 
de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts 
eller återremitterats på begäran av en minoritet.  

För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet. Motiveringen till 
ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt återremissen.  

Ett bordlagt ärende ska behandlas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde, om 
kommunfullmäktige inte beslutar något annat.  

§ 33 Protokollsjustering och protokollsutformning  

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller flera ledamöter 
har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de 
paragrafer i protokollet, som redovisar de delar av förhandlingarna som de lett som 
ordförande.  

Protokollet ska enligt kommunallagen justeras senast fjorton dagar efter sammanträde.  

Digital teknik via system som tillhandahålls av kommunen får användas vid justering 
av protokoll.  

Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.  

Av protokollet ska framgå vem som lagt de förslag som underställts fullmäktige för 
beslut. Beslutssatserna ska  

 vara åtgärdsinriktade och helst inte innefatta flera åtgärder i samma beslutsmening, 
och  

 vara så självständiga som möjligt, det vill säga kunna förstås lösryckta ur sitt 
sammanhang utan hänvisning till bilagor.  

§ 34 Tillkännagivande av justering  

Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats, ska justeringen tillkännages 
på kommunens anslagstavla.  
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Tillkännagivande får inte tas bort från anslagstavlan före den tid som gäller för 
överklagande enligt 13 kap. 5 § kommunallagen.  

§ 35 Expediering  

Så snart kommunfullmäktiges protokoll blivit justerat ska kopia av protokollet 
överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer samt sändas till de 
nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten.  

§ 36 Valberedning  

Valberedningen har till uppgift att vid mandatperiodens början lämna förslag till alla 
val, som förekommer hos kommunfullmäktige. Under mandatperioden ska 
valberedningen lämna förslag till val som gäller ordförande och presidier.  

Beredningen utses för mandatperioden av det nyvalda kommunfullmäktige på dess 
första sammanträde. Kommunfullmäktige väljer samtidigt ordförande, förste och 
andre vice ordförande.  

Valberedningen består av 11 ledamöter och 11 personliga ersättare. Beredningens 
presidium består av ordförande, förste och andre vice ordföranden.  

§ 37 Övriga fullmäktigeberedningar  

Kommunfullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska avgöras av 
kommunfullmäktige. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. 
Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och med 
kommunfullmäktiges mandattids slut.  

Kommunfullmäktiges presidium får besluta att förlänga berednings mandattid med 
upp till tre månader, samt att inom pågående mandatperiod för en period om högst tre 
månader åter aktivera en beredning för att göra en uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut. Beslutet ska fattas inom ett år från det att 
kommunfullmäktige tagit ställning till slutbetänkandet.   

När en beredning inrättas ska kommunfullmäktige samtidigt besluta om hur många 
ledamöter och ersättare beredningen ska ha, vem som ska vara ordförande, förste och 
andre vice ordförande, eventuellt begränsat arvode för ordföranden, beredningens 
mandattid, när del- och slutbetänkande ska överlämnas, beredningens omfattning och 
budget samt ge tydliga beredningsdirektiv. Direktiven ska ange vilken fråga som ska 
beredas samt uppdragets syfte, inriktning, omfattning (avgränsning) och 
genomförande. Kommunfullmäktige kan under beredningens genomförande lämna 
tilläggsdirektiv.  

En beredning ska redovisa sina ställningstaganden med tydliga förslag till beslut i form 
av ett slutbetänkande om inte kommunfullmäktige beslutar något annat. 
Slutbetänkande lämnas till kommunfullmäktiges presidium för beslut om den vidare 
hanteringen av ärendet.  

Kommundirektören ska för varje beredning som inrättas utse en tjänsteperson som 
beredningsansvarig. Den beredningsansvarige tjänstepersonen fungerar också som 
sekreterare i beredningen och sammanställer beredningens betänkanden. En beredning 
kan kalla anställda i kommunen som sakkunniga i olika frågor.  
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En beredning får från nämnder och förvaltning begära in de upplysningar och 
yttranden som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Beredningen får också initiera 
debatt i kommunfullmäktige under beredningens gång.  

En beredning ska alltid sträva efter att använda olika former av medborgardialog i sina 
uppdrag.  

Beredningen beslutar om datum och tid för sina sammanträden. En beredning får 
besluta att hålla öppna sammanträden.  

Särskilda mötesprotokoll ska inte föras vid beredningarnas sammanträden om det inte 
finns särskilda skäl vid något tillfälle. Däremot ska minnesanteckningar göras som ett 
underlag till beredningens betänkande.  

I övrigt gäller i tillämpliga delar kommunfullmäktiges arbetsordning och 
kommunallagen vad gäller sammanträden, beslutsförhet, kallelser och protokoll. 

 

 

 


