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Arbetsordning för kommunfullmäktige – 
revidering 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har efter samråd med kommunfullmäktiges presidium tagit 
fram ett förslag till reviderad arbetsordning för fullmäktige. Förslaget bygger på ett 
underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och har kompletterats med redaktionella 
ändringar och anpassningar till nuvarande arbetssätt. Därefter har även tillägg gjorts efter 
att samtliga partier i fullmäktige har fått yttra sig över förslaget. Den nya arbetsordningen 
föreslås gälla från den 1 juli 2019. 

Bakgrund och beskrivning av ärendet 
I kommunallagens 5:e kapitel finns regler kring fullmäktige. Utöver det som finns reglerat 
ska fullmäktige enligt 5 kap. 71 § KL anta en arbetsordning. Av den ska det framgå vad 
ytterligare som ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggning av ärenden.  
 
I arbetsordningen ska enligt 5 kap. 72 § kommunallagen följande regleras: 
1. Antalet ledamöter i fullmäktige. 
2. När sammanträden ska hållas. 
3. Anmälan av hinder att delta i sammanträden. 
4. Inkallande av ersättare och deras tjänstgöring. 
5. Vem som ska föra ordet till ordföranden utsetts. 
6. Rätten att delta i fullmäktige överläggningar. 
7. Förfarandet vid omröstningar. 
8. Handläggningen av motioner, interpellationer och frågor. 
9. Formerna för justering av protokollet. 
10. Fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 
Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på 
distans ska arbetsordningen också reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. 
 
Den nuvarande arbetsordningen ändrades senast med beslut i kommunfullmäktige 
2015‐07‐02, § 186. Sedan dess har en ny kommunallag trätt i kraft, den 1 januari 2018. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett förslag till arbetsordning med 
kommentarer som kommuner och landsting kan använda sig av. Förslaget ska ses som ett 
underlag för lokala bedömningar. 
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Beredning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom gällande arbetsordning och jämfört med 
det nya förslaget från SKL. Ett nytt förslag har tagits fram utifrån detta. Ändringsförslag 
med anledning av SKL:s förslag, samt redaktionella ändringar och anpassningar till 
nuvarande arbetssätt har gjorts. Förslaget har beretts av kommunfullmäktiges presidium 
och sedan skickats ut på remiss till samtliga partier i kommunfullmäktige. I förslaget har 
tillägg markerats med understrykningar och sådant som föreslås strykas är markerat med 
genomstrykning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till ändringar efter remissrundan är överstrukna 
med grön färg. 
 
Förslag till ändringar som kommunfullmäktiges presidium efter remissrundan har enats 
om utöver kommunstyrelsens förvaltnings förslag till ändringar är överstrukna med gul 
färg. 
 
Samtliga förslag till ändringar som har förts in i arbetsordningen, både de som är 
överstrukna med grön respektive gul färg, är sådana som kommunstyrelsens förvaltning 
inte har några synpunkter på. Skillnaden dem emellan är att de gula är presidiets förslag 
där förvaltningen bedömer att det finns en politisk avvägning att göra, medan de gröna 
inte bedöms vara av den karaktären.  
 
De förslag från partierna respektive presidiet som förvaltningen inte har bedömt lämpliga 
finns inte införda i det bifogade förslaget till arbetsordning utan får yrkas in i samband 
med den politiska behandlingen av ärendet. 

Redovisning av remissvaren och bedömning 
Följande partier har lämnat in remissvar och samtliga svar redovisas som bilaga till denna 
skrivelse: 
‐ Centerpartiet 
‐ Kristdemokraterna 
‐ Liberalerna 
‐ Moderaterna 
‐ Socialdemokraterna 
‐ Socialisterna – Välfärdspartiet 
‐ Vänsterpartiet 
‐ Westerwikspartiet 
 
I remissyttrandena lämnas förslag på förändringar i arbetsordningen av större och mindre 
karaktär. Några av förslagen har förvaltningen bedömt som okontroversiella och bra och 
dessa har förts in i förslaget till ny arbetsordning (överstrukna med grön färg).  
 
Det finns några områden som sticker ut där flera partier har lämnat förslag på 
förändringar. Dessa områden kommenteras nedan. 
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Talartider 
Vi kan konstatera att det finns ett brett stöd för någon form av reglering av talartiderna. 
Det finns dock delade meningar om hur talartiderna ska regleras och därför har vi i 
förslaget lagt in den ordning som idag gäller i Kalmar kommun (överstruket med grön 
färg). Detta är enligt förvaltningens bedömning en tydlig och bra skrivning. Förslaget 
överensstämmer med delar av de förslag som lämnats in från partierna.  
 
Tydliggörande av presidiets och ordförandens uppgifter 
Liberalerna och Moderaterna har i sina yttranden föreslagit tillägg i arbetsordningen som 
anger presidiets och ordförandens ansvar och uppgifter. Presidiet har enats om ett förslag 
till tillägg, vilket redovisas i förslaget till yttrande (överstruket med gul färg). 
 
Handläggning av motioner 
Det har i flera remissvar framkommit önskemål om att sätta en tidsgräns för när motioner 
senast ska få lämnas in för att nästkommande fullmäktige ska kunna besluta om 
beredning av dessa. I den frågan har kommunfullmäktiges presidium diskuterat olika 
alternativ och enats om ett förslag till ändrad ordning. Istället för att kommunfullmäktige 
fattar beslut om hur respektive motion ska beredas så får kommunfullmäktiges presidium 
genom arbetsordningen delegation på detta. Det innebär att en motion endast anmäls till 
kommunfullmäktige efter att den har kommit in. Presidiet beslutar om var den ska 
beredas innan den når fullmäktige för slutligt besvarande. Vid fullmäktiges presidiums 
beredningsmöten deltar kommundirektör och andra tjänstepersoner som kan vara 
behjälpliga i beslutet om var motionen ska beredas. Därefter hanteras motionen precis 
som tidigare genom att den bereds av ansvarig nämnd/styrelse och därefter av 
kommunstyrelsen innan den slutligen når fullmäktige för beslut. Presidiets förslag till 
ändring i arbetsordningen är därmed att presidiet får uppgiften att besluta om beredning 
av motioner efter samråd med kommundirektören. Dessutom föreslås ett tillägg om att 
motionerna anmäls till fullmäktige vid nästkommande sammanträde efter att de väckt 
(överstruket med gul färg).  
 
Ordningen med att motioner när de har kommit in endast anmäls till fullmäktige återfinns 
även i andra kommuner. 
 
Övriga kommentarer till remissvaren 
Kommunstyrelsens förvaltning väljer att nedan kommentera de delar av remissvaren där 
vi bedömer att det finns lagliga hinder eller är olämpligt att lägga in de förslag som har 
lämnats. 
 
Liberalerna och Socialdemokraterna föreslår en ändring i § 8 om att ledamöter och 
ersättare ska underrättas om inställt sammanträde eller ändrad dag för sammanträde 
senast en vecka innan det planerade sammanträdet. 
Kommentar: Generellt kan sägas att det utifrån ett laglighetsperspektiv kan vara att 
föredra att i arbetsordningen skriva ”bör” istället för ”ska”. Detta för att det vid 
situationer som inte kan förutses ska gå att frångå arbetsordningen utan att riskera att 
beslut blir laglighetsprövade och upphävs. Ett tillägg har gjorts i förslaget till 
arbetsordning. 
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Liberalerna föreslår en ny paragraf i arbetsordningen: ”Presidiet kan besluta om annan 
typ av frågestund/debatt för ledamöterna i fullmäktige. Ämnet ska tillhöra fullmäktiges 
eller nämnds handläggning.” 
Kommentar: Det är oklart vad man tänker sig ska debatteras vid dessa tillfällen. Det är 
inte lämpligt att föregå en tjänstemannaberedning av ett ärende med en debatt i 
fullmäktige som inte leder till något beslut. Det är först när ärendet har överlämnats för 
politisk beredning som förvaltningen bedömer att det är lämpligt att fullmäktige vid ett 
sammanträde debatterar frågan. Detta för att säkerställa att förvaltningens beredning blir 
opartisk och faktabaserad och att gränsen mellan förvaltning och politisk beredning står 
fast. Utökad debatt under sammanträdestid riskerar också att ytterligare förlänga 
sammanträdena och skapa mindre utrymme för debatt i de ärenden som fullmäktige har 
att besluta om. Debatter som inte behandlar ärenden som är aktuella för beslut bör enligt 
förvaltningens uppfattning ligga utanför fullmäktiges sammanträden och bör inte 
protokollföras. 
 
Moderaterna föreslår i § 35 tillägg om att tjänsteperson vid framtagande av underlag 
inför politisk behandling ska agera sakligt och opartiskt. 
Kommentar: Enligt 5 § förvaltningslagen ska myndigheter i sin verksamhet vara saklig och 
opartisk. Detta avser all kommunal verksamhet och det gäller både förtroendevalda och 
tjänstepersoner. Därmed är det överflödigt att förtydliga detta krav i en arbetsordning. 
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer generellt heller inte att det är lämpligt att i 
arbetsordningen för fullmäktige reglera att tjänstepersoner ska arbeta enligt gällande 
lagstiftning. Att så sker är ett ansvar som respektive nämnd och förvaltningschef har att 
säkerställa. 
 
Moderaterna föreslår i § 35 tillägg om att förtydliga undantagen för beredningstvång.  
Kommentar: De undantag som finns vad gäller beredningstvång är reglerat i 
kommunallagen och behöver enligt förvaltningens uppfattning inte framgå av 
arbetsordningen.  
 
Socialdemokraterna föreslår i § 5 vad gäller upphörande av uppdrag att ”innan uppdraget 
upphör” ändras till ”innan uppdraget förväntas upphöra”. 
Kommentar: Nuvarande skrivning ”innan uppdraget upphör” är helt i enlighet med SKL:s 
förslag och bör stå kvar. Detta eftersom det är ett faktum att uppdraget upphör när någon 
inte längre är valbar. Annars kan det framstå som att det alltid är fullmäktige som avgör 
om uppdraget upphör. Så är inte fallet, dock kan fullmäktige efter inkommen ansökan 
besluta att uppdraget inte ska upphöra. 
 
Socialdemokraterna lyfter att det i § 18 är otydligt vad särskilda skäl är när det handlar 
om att träda in som tjänstgörande under pågående behandling av ärendet.  
Kommentar: Axel Danielsson har i sin bok ”Kommunal nämndadministration”1 
kommenterat detta på följande sätt ”Av arbetsordningen brukar framgå att det är 
ordföranden som bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under sammanträdet. I arbetsordningen bör även anges de särskilda skäl som tillåter 
inträde i ett pågående ärende. Exempel härpå kan vara ett särskilt omfattande ärende 

                                                            
1 Axel Danielsson – Kommunal nämndadministration, sjunde omarbetade upplagan, 2018, SKL 
Kommentus AB, sida 131 
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som fullmäktiges behandling av budgeten. … Andra exempel när inträde under pågående 
överläggningar i ett ärende bör tillåtas är om detta krävs för beslutsförheten eller för att 
undvika att de politiska styrkeförhållandena rubbas.” Kommunstyrelsens förvaltning har 
gjort ett förslag till tillägg om detta i arbetsordningen baserat på Danielssons uttalande. 
 
Socialdemokraterna föreslår i § 22 ett tillägg innebärande att ordföranden kan utse 
ytterligare personer som ska få delta i överläggningarna vid fullmäktiges sammanträden. 
Kommentar: Detta är enligt förvaltningens bedömning tveksamt då det framgår av 40 § 
kommunallagen att det är fullmäktige som bestämmer om andra än ledamöter och de 
som anges i 39 § ska ha rätt att delta i överläggningar, men inte i besluten.  
 
Socialdemokraterna föreslår att det i § 33 ska framgå att interpellationssvar kan överlåtas 
till annan ledamot i aktuell nämnd eller styrelse som är ledamot i kommunfullmäktige. 
Kommentar: Enligt 5 kap. 52 § kommunallagen får interpellationer ställas av ledamöterna 
och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de 
förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. Det finns alltså en möjlighet att 
vidga kretsen av dem som interpellationer kan ställas till. Det är dock tveksamt om detta 
är lämpligt och bör i vart fall inte gälla andra ledamöter än dem som har 
ordförandeuppdrag. I ”Kommunallagen, med kommentarer och praxis”2 står ”… 
interpellationerna ska syfta till att ställa de förtroendevalda som har ett direkt politiskt 
ansvar för ett visst område till svars. I och för sig kan man tänka sig att medge att även 
vice ordförandena i en nämnd får interpelleras, men det kan inte uteslutas att en sådan 
ordning medför vissa partipolitiska komplikationer.” 
 
Socialdemokraterna föreslår en ändring i § 35 innebärande att kommunstyrelsen får 
uppdra åt kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören att besluta om remiss 
av sådana ärenden. 
Kommentar: Om syftet är att ersätta nuvarande skrivning i arbetsordningen så innebär 
förslaget en inskränkning av delegeringsrätten i jämförelse med den nuvarande. Om detta 
inte är syftet så inryms förslaget i den gällande skrivningen och ingen ändring behövs 
därmed. 

 
Socialisterna – Välfärdspartiet föreslår att det i § 22 läggs till att även ledamot har 
yttranderätt. 
Kommentar: § 22 i arbetsordningen syftar till att ange vilka personer som utöver 
ledamöter och de som anges i kommunallagens 4 kap. 2 § första stycket har yttranderätt. 
Istället för att lägga till ”ledamot” enligt förslaget så har ett förtydligande gjorts i 
rubriceringen av paragrafen så att det framgår tydligare att det gäller yttranderätt utöver 
ledamöter och de som anges i KL 4 kap 2 § första stycket. 
 
Vänsterpartiet föreslår en ändring i § 11 som innebär att ledamöter och ersättare ska 
kallas minst ”sju arbetsdagar” istället för ”en vecka” före sammanträdesdagen. 
Kommentar: Att ledamöter och ersättare ska kallas minst en vecka före 
sammanträdesdagen framgår av kommunallagens 5 kap. 15 §. Att i arbetsordningen ange 

                                                            
2 2 Dalman m.fl. – Kommunallagen med praxis och kommentarer, femte upplagan, 2011, SKL 
Kommentus media sida 389 
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sju arbetsdagar blir därmed ett starkare krav än vad lagen föreskriver. Det innebär också 
att tiden att färdigställa kommunstyrelseprotokoll inför kallelsen till fullmäktige begränsas 
ytterligare. Redan idag är tiden knapp med nuvarande sammanträdesplan. Om en ändring 
sker föreslår kommunstyrelsens förvaltning att formuleringen blir ”bör” istället för ”ska”. 
Detta är även lämpligt utifrån laglighetsprövningsaspekten, då beslut annars riskerar att 
bli upphävda endast på grund av att kallelsen skickades någon dag för sent i förhållande 
till vad arbetsordningen föreskriver. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta redovisat förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterat 6 
maj 2019 att gälla från och med den 1 juli 2019. 
 
 
 
 
 
Anders Björlin          Elisabet Olsson 
Kommundirektör          Kanslichef 
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Arbetsordning för Västerviks kommunfullmäktige 
Antagen av kommunfullmäktige 1992‐01‐30, § 67 med senaste ändring 2019‐XX‐XX, § XX 
att gälla från 2019‐07‐01 
 
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning.  
  
Antalet ledamöter (5 kap. 1–3 5‐7 §§ KL)  
1 §  Fullmäktige har 57 ledamöter.  
  
Presidium (5 kap. 6 11 § KL)  
2 §  De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland  
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans 
utgör fullmäktiges presidium  Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls 
före december månads utgång.  
 
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. Viceordförandena ska biträda 
ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser 
att det behövs.    
 
3 §  Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 
vara ålderspresident.  
 
4 §  Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden 
av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att 
fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.  
 
Presidiets ansvar och uppgifter (hänvisning till paragraf i arbetsordningen) 
‐ Bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. (37 §)   
‐ Bereder revisorernas budget. (38 §) 
‐ Delta i avstämningsmöten med revisorerna.  
‐ Kallar vid behov tjänstemän eller politiker som behövs för att kunna besvara frågor på 

allmänhetens frågestund. (44 §) 
‐ Kalla ordföranden för varje nämnd och kommunalt bolag med ansvarig chef vid två 

tillfällen under en mandatperiod för att redogöra för verksamheten.  
‐ Bereder e‐förslag genom att remittera till berörd nämnd/styrelse för besvarande.  
‐ Utgör kommunens pensionsmyndighet 
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‐ Tolkar bestämmelser om ersättning för förtroendevalda vid oklarheter 
‐ Planera gruppledarmöten 
‐ Ingå i SKL:s nätverk för medborgardialoger 
‐ Beslutar om beredning av motioner efter samråd med kommundirektör (§ 31) 

 
Ordförandes ansvar och uppgifter (hänvisning till paragraf i arbetsordningen) 
‐ Kalla till extrasammanträde efter samråd med övriga i presidiet (7 §) 
‐ Ställa in sammanträde om särskilda skäl föreligger samt meddela alla ledamöter och 

ersättare om beslutet och tillkännage på lämpligt sätt (8 §) 
‐ Besluta om annan möteslokal än den ordinarie lokalen, efter samråd med övriga i 

presidiet (9 §) 
‐ Avgöra om närvaro får ske på distans (10 §) 
‐ Kalla till sammanträde och tillkännage tid och plats för varje sammanträde med 

fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas (11 §) 
‐ Leda sammanträdet och fullföra uppgifter efter sammanträdet enligt kommunallagen 

och arbetsordningen (§§ 13, 18, 20, 24, 26‐27, 40, 42, 44) 
‐ Kalla till gruppledarmöten och leda mötena 
‐ Ingå i kommittén för Sveriges nationaldag (obs separat beslut i KS) 
‐ Medverka på nationaldagsfirandet 
‐ Dela ut hedersgåva till politiker och anställda 
 
Ordförande ska efter samråd med presidiet: 
‐ Förbereda och planera kommunfullmäktiges sammanträden  
‐ Planera för teman och informationspunkter i anslutning till fullmäktiges sammanträden 
‐ Bereda frågor om ansvarsfrihet och anmärkning i anslutning till revisionsberättelsen 

(presidiets ansvar se § 37 i arbetsordningen) 
‐ I samspel med kommunstyrelsens presidium vara representant för kommunen vid 

officiella besök, invigningar och andra viktiga evenemang 
‐ Ta initiativ för att utveckla kommunfullmäktiges arbetssätt och funktion 
 
 
Upphörande av uppdraget 
5 §  Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör 
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar 
att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandatperioden. En 
sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan 
ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. 
Ansökan lämnas in till kommunstyrelsens kansli. 
  
Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 7, 8 och 10 12, 13 och 15 §§ KL)  
6 §  Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För 
varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.  
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 
fullmäktige första gången i oktober.  
 
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd 
med kommunstyrelsens presidium.  
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7 §  Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 
med vice ordförandena.  
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet.  
  
8 §  Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 
Ledamöter och ersättare bör informeras minst en vecka före planerat sammanträde. 
  
9 §  Fullmäktige sammanträder i lokal hos Västerviks Teater & Konferens, Spötorget, 
Västervik. 
 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett 
visst sammanträde.  
  
Sammanträde på distans (5 kap. 38 a 16 § KL)  
10 §  Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud‐ och bild‐ 
överföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar före sammanträdet 
anmäla detta till kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.   
 
Tillkännagivanden av sammanträdena  
11 §  Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige 
och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska 
tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje 
ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet 
och om de ärenden som ska behandlas.  
 
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 
 
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar (pappers eller i digital 
form) som annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på 
kommunens webbplats.   
 
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas 
ska införas i ortstidningen/ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock 
ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i 
ortstidningen/ortstidningarna samt på webbplatsen.  
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Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  
12 §  Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  
 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.  
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande någon 
kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter 
och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 
det fortsatta sammanträdet.  
 
Ärenden och handlingar till sammanträdena  
13 §  Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.  
  
14 §  Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet kungörelsen bör tillställas varje 
ledamot och ersättare före sammanträdet.  
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter 
och ersättare före sammanträdet.   
    
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.  Handlingarna i varje ärende bör finnas 
tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet på kommunens 
hemsida www.vastervik.se och i kommunhusets reception på Fabriksgatan 21, Västervik.  
 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  
  
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap. 12–17 17‐21 §§ 
KL)  
15 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla meddela detta till fullmäktiges sekreterare sin 
partigruppledare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur 
att tjänstgöra och Gruppledaren anmäler till kommunstyrelsens kansli vilka personer som 
kommer att tjänstgöra på sammanträdet.  
  
16 §  Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller  hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  
    
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.   
  
17 §  Det som sagts om ledamot i 13 och 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som 
kallats till tjänstgöring.  
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18 §  Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för 
det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. Särskilda skäl kan 
vara särskilt omfattande ärenden som till exempel fullmäktiges behandling av budgeten 
eller om det krävs för beslutsförheten. 
  
Upprop  
19 §  En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet.  
    
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan.  
 
Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde 
och när ordföranden anser att det behövs.  
 
Protokolljusterare (5 kap. 61 69 § KL)  
20 §  Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet.  
 
Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda 
ordföranden vid röstsammanräkningar.  
  
Turordning för handläggning av ärendena  
21 §  Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp vid 
tillkännagivandet i kungörelsen.  
 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  
 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte 
finns med i tillkännagivandet kungörelsen.  
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträdet.  
   
Yttranderätt vid sammanträdena utöver ledamöter och de som anges i 4 kap. 2 § första 
stycket KL (4 kap. 18 § första stycket och 19 4 kap. 22 och 24 §§, 5 kap. 21, 22, 31, 53 och 
56 32, 40, 41, 63 §§ och 64 § första stycket KL)  
22 §  Rätt att delta i överläggningen har  
‐ ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen. 
‐ ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid 

behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.  
‐ ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 

behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.  
‐ ordföranden i en 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 ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 10 kap. 2‐6 §§ 
KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.   
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‐ elever som deltar i ungdomsdebatt när ungdomsmotioner behandlas.  
     
23 §  Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen.  
 
Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  
 
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 
revisionsberättelsen. 
  
24 §  Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som 
behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen/landstinget för att 
lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  
 
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i 
den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena.   
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.  
  
25 §  Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.  
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena.  
  
Talarordning och ordningen vid sammanträdena  
26 §  Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning hen 
han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.  
 
Om inget annat bestäms är ledamotens första inlägg på högst fyra (4) minuter, följande 
inlägg på högst två (2) minuter och replik/svar på högst en (1) minut. För att få replik/svar 
ska ledamoten vara direkt tilltalad. Vid interpellationer och frågor är ledamotens första 
inlägg på högst tre (3) minuter. 
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på 
högst två (2) minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört.  Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.  
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse 
av ordföranden, får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får ingen avbryta en talare 
under hans eller hennes dennes anförande.  
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse.  
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet.  
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Inför behandlingen av budgeten tar fullmäktiges presidium fram ett förslag till 
talarordning för budgetdebatten och går igenom förslaget med gruppledarna. Fullmäktige 
tar beslut om talarordningen vid behandling av budgeten. 
  
Yrkanden  
27 §  När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt.  
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  
  
Deltagande i beslut (4 kap. 20 25 § första stycket KL)  
28 §  En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas.  
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation.  
 
Omröstningar (4 kap. 20 25 § andra stycket, 5 kap. 42–44 54‐56 och 46 §§ KL, samt 2 § 
lag (1992:339) om proportionellt valsätt)  
29 § Fullmäktige använder normalt en omröstningsanläggning  vid omröstningar och 
upprop.    
 
När omröstningar genomförs manuellt, biträds ordföranden av de två ledamöterna som 
har utsetts att justera protokollet.  
 
Omröstningarna som sker manuellt genomförs genom att ledamöterna avger sina röster 
efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. Ledamot har normalt rätt att avstå från att rösta, 
vilket ordföranden inte kan göra vid lika rösttal då hans utslagsröst är avgörande. 
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 
återta en avgiven röst efter klubbslaget.  
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart.  
  
30 §  En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  
En valsedel är ogiltig om den 
‐ upptar namnet på någon som inte är valbar, 
‐ upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  
‐ upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  
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Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  
  
Motioner (5 kap. 23 22 § 2 p KL)  
31 §  En motion 
‐ ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, 
‐ får inte ta upp ämnen av olika slag,  
‐ väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli, eller vid ett sammanträde 

med fullmäktige.  
 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde.  
 
Fullmäktiges presidium beslutar om hur motionen ska beredas efter samråd med 
kommundirektören. En väckt motion anmäls till fullmäktige vid nästkommande 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober.  
  

Medborgarförslag (5 kap. 23 § 5 p KL)1 

31 §  Den som är folkbokförd i kommunen/en kommun inom landstinget får väcka ärende 
i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag   
‐ ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.   
‐ ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.  
‐ får inte ta upp ämnen av olika slag.    
‐ väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med 
fullmäktige.  
 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde.   
    
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer 
att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte 
följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.   
 
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
förslaget väcktes.   
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas.   
 

                                                            
1 Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 150 att avskaffa möjligheten att lämna medborgarförslag 
när e-förslag införs. E-förslag lanserades den 16 mars 2018. 
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Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden 
i april och oktober.  
  
Företagens initiativrätt (3 kap. 17 10 kap. 3 § och 5 kap. 23 22 § 6 5 p KL)  
32 §  Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 10 kap. 2‐6 §§ KL får väcka 
ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 
fullmäktige får ta ställning till.   
  
Interpellationer (5 kap. 49‐53 59‐63 §§ och 9 kap. 29 § KL)  
33 §  En interpellation ska  
‐ vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.  
‐ ges in till kommunstyrelsens kansli senast tre sex arbetsdagar före det sammanträde 

vid vilket ledamoten avser att ställa den.  
   
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  
     
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter 
det då interpellationen ställdes.  
     
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer 
att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.  
    
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast sista vardagen före 
den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Övriga ledamöter får del av svaret på 
sammanträdet. 
     
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 eller 
18 10 kap. 2‐6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna 
till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.  
    
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 
särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.    
     
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller 
inte.   
 
En interpellation leder inte till något beslut i kommunfullmäktige. 
  
Frågor (5 kap. 54‐56 64 §§ KL)  
34 §  En fråga ska 
‐ vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,  
‐ ges in till kommunstyrelsens kansli senast tre sex arbetsdagar före det sammanträde 

vid vilket ledamoten avser att ställa den.  
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Vad som sägs i 32 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftligt.  
    
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Endast den som 
ställer frågan och den som besvarar frågan får delta i debatten. 
  
Beredning av ärenden (5 kap. 26‐34 36 §§ KL)  
35 §  Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige ska behandla ska beredas.  
    
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden.  
    
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden 
som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut 
som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.  
 
Ärenden av större vikt som ska behandlas av fullmäktige redovisas löpande i ett årshjul 
som finns tillgängligt elektroniskt för ledamöter och ersättare. 
  
Återredovisning från nämnderna (3 kap. 15 6 kap. 5 § KL)  
36 §  Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges 
i respektive nämnds reglemente.   
  
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 25 a och 31 24 och 32 §§ och 9 kap. 35 
§ KL)  
37 §   Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.   
 
Beredning av revisorernas budget 
38 §  Presidiet bereder revisorernas budget. 
  
Valberedning  
39 §  På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden.  
    
Valberedningen består av 10 ledamöter och lika många ersättare en ledamot och en 
ersättare från varje parti som vid de allmänna valen har fått mandat i fullmäktige.  
    
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande (och en andre vice ordförande) för den tid som de har valts att vara 
ledamöter.  
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med 
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval.  
    
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.  
    
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  
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Justering av protokollet (5 kap. 61 och 62 69 § och 8 kap. 12 § KL)  
40 §  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 hen han eller hon har lett.  
    
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.  
  
Reservation (4 kap. 22 27 § KL)  
41 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera  
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.  
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under 
den sammanträdesdag beslutet fattades.    
  
Expediering och publicering   
42 §  Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 
berörs av besluten i protokollet.  
    
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.  
    
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 
övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.  
  
43 §  Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 
som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens 
webbplats i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom 
samma tid publiceras på kommunen/landstingets webbplats.    
 
Allmänhetens frågestund (5 kap. 21 40 § och 8 kap. 20 16 §) 
44 § Frågestund för allmänheten anordnas som regel mellan kl. 18.00 – 18.30 vid i början 
av ordinarie kommunfullmäktigesammanträde, direkt efter upprop och val av justerare. 
Frågestunden genomförs endast i den omfattningen och under den tid frågor 
förekommer. 
 
Debatt får inte förekomma under frågestunden. 
 
Frågor som ska besvaras vid sammanträdet ska inlämnas skriftligt till Västerviks kommun, 
kommunledningskontoret, Nämndhuset, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik (besöksadress 
Fabriksgatan 21) senast kl 08 00 tre arbetsdagar före fullmäktigesammanträdet. 
 
Frågor får ställas inom alla ämnen som rör kommunfullmäktiges handläggningsområde. 
Presidiet avgör, vid tveksamhet, vilka frågor som faller under detta område. Frågor som 
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rör eller innehåller information om enskilds personliga förhållanden får inte ställas. Inte 
heller frågor som rör myndighetsutövning mot enskild. 
 
Frågan bör ta högst fem minuter att läsa upp. Kort följdfråga på högst två minuter får 
ställas. Frågorna besvaras i den ordning de kommit in.  
 
Kommunfullmäktiges presidium kallar vid behov, de tjänstemän eller politiker som behövs 
för att lämna upplysningar under frågestunden. Presidiet ska erbjuda representant för 
oppositionen (ledamot av nämndpresidium, gruppledare eller någon denne utser) att 
också besvara frågan. Uppgift om detta meddelas samtliga gruppledare. 
 
Ordföranden har möjlighet att ta ordet från den som avviker från ämnet i ett ärende och 
som efter tillsägelse inte rättar sig efter ordförandens uppmaning. Vidare har ordföranden 
rätt att utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 
 
Ordföranden informerar på sammanträdet om publicering av personuppgifter med 
anledning av webbsändning av fullmäktiges sammanträden. 
 
Ungdomsdebatt 
45 § Årligen bör en debatt ske med företrädare för ungdomar i kommunen och 
fullmäktiges ledamöter. 
 
Fullmäktigeberedningar 
46 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den 
löpande mandatperioden sina ordinarie fullmäktigeberedningar. Valen förrättas på det 
sammanträde vid vilket fullmäktige väljer kommunstyrelsen och övriga nämnder. Bland 
ledamöterna i beredningarna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för 
den tid som de har valts till ledamöter. 
 
47 §  En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som 
fullmäktige ska avgöra. En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt 
uppgiftsområde. 
 
48 §  Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigebredningar för beredning 
av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga. 
 
49 §  Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild 
beredning samt mandattiden för denna. 
 
50 §  För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden och beslutsförhet. 
___________________  
Denna arbetsordning träder i kraft den 1 juli 2019. 
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Fwd: Arbetsordningen

Från: Sofie Westerlund
Jenny Svensson <jenny.svensson@skola.vastervik.se>

Ärende:

Till: Västerviks kommun

----- Originalmeddelande -----

Hej.                                                                Vi tycker att arbetsordningen över lag är genomtänkt och bra. Vi 
skulle vilja se 2 korrigeringar: paragraf 22; lägg till "ledamot". Paragraf 26; Alternativ 1: ingen 
tidsbegränsning. Alternativ 2: Längre tid än 2 minuter. Förslagsvis 5 minuter.                                              
Vänliga hälsningar                              Jenny Svensson, gruppledare SvP. 
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den 10 april 2019 19:30:23

Arbetsordning KF

Från: Maud Ärlebrant (KD)

Ärende:

Till: Västerviks kommun

Hej!
Förslag från KDDet ska finnas ett sista datum inför kommande KF för att en motion ska komma med i handlingarna.Ett 
sista datum där inga kompletteringar får göras.När en motion har behandlats och kommer upp i KF ska motionären få 
längre tid i anförande andra som begär ordet ska tidsbegränsas förslagsvis 2min. Vi har många vana starka politiker då 
ska inte det ligga på ordförande att påkalla att de ska hålla sej till till ämnet eller avsluta anförandet. Tidsbegränsning 
tvingar alla att koncentrera sig.Hälsningar Maud Ärlebrant KD



 
 
 

 
 
 
Sverker Thorén (L) 0702536167 sverker.thoren@telia.com 

 
Remissvar 
Revidering av arbetsordning för Västerviks kommunfullmäktige. 
 
 
 
Fullmäktige har ganska stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning 
och innehåll. Vissa frågor har dock ansetts av sådan vikt att de ska ingå. I 5 kap 72 § 
räknas dessa upp. En av dem är fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 
 
I många kommuner har man valt att tidigt i arbetsordningen samla och precisera 
ordförandens och presidiets ansvar och uppgifter mycket tydligt. Det förslag vi fått ut 
följer SKL:s förslag och är processorienterat dvs ordförande och presidiet nämns i 
den löpande texten på många olika ställen. 
 
Liberalerna vill att presidiets och ordförandens ansvar ytterligare tydliggörs genom 
ansvar och uppgifter sammanställs under egna rubriker och läggs till i inledningen 
förslagsvis mellan §4 och §5 (se bifogat förslag). 
 
I §8 som rör ev inställt sammanträde eller ändrad dag eller tid för sammanträde vill 
vi att tid sätts för när ledamot och ersättare ska underrättas och uppgift om beslutet 
ska tillkännages. Förslagsvis minst en vecka. 
 
I §18 talas om ”särskilda skäl” för att kunna träda in och tjänstgöra under pågående 
handläggning av ett ärende. Vad innebär det? Det får inte kunna uppfattas 
godtyckligt. Bör specificeras om möjligt eller i annat fall tas bort. 
 
Angående §26 ”Talarordning och ordning vid sammanträdena” och 
§33 ”Interpellationer” och §34 ”Frågor” vill vi få till en skärpning så att tiden 
begränsas. Anledningen är uppenbar. Varken ärendet i sig eller 
fullmäktigeledamöternas eller åhörares intresse och möjlighet att delta i eller följa 
debatten tjänar på obegränsad talartid.  
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Ska vi öka intresset för och delaktigheten i kommunens högsta beslutande organs 
arbete bör talartiden regleras. Exempel på hur detta har reglerats finns att hämta bl a i 
Kalmars (§22) och Stockholms (”Talartider” - finns allra sist i dokumentet) 
kommunfullmäktiges arbetsordningar 
 
https://kalmar.se/download/18.3d99d73715c38c8a9e14ad0/1496846126371/kommunfullmaktige-
arbetsordning.pdf 
 
file:///C:/Users/Sverker/Downloads/Kfs%202017-
06%20Arbetsordning%20f%C3%B6r%20Stockholms%20kommunfullm%C3%A4ktige%20(3).pdf 
 
 
Liberalerna vill att talartiden regleras antingen genom att en separat paragraf eller 
punkt ”Talartider” införs i arbetsordningen eller att detta tydliggörs under §26 
Talarordning och ordningen vid sammanträdena” eller respektive paragraf som 
berör interpellationer, frågor, inlägg och debatt i beslutsfrågor och motioner. 
 
Vid de förberedande diskussionerna med gruppledarna inför revideringen av 
arbetsordningen visade flera partier intresse för att utveckla kommunfullmäktiges 
former för frågor och debatter. 
 
Liberalerna föreslår därför att en ny paragraf införs på lämpligt ställe med lydelsen: 
Presidiet kan besluta om annan typ av frågestund/debatt för ledamöterna i 
kommunfullmäktige. Ämnet ska höra till fullmäktiges eller nämnds handläggning. 
 
 
Liberalerna i Tjusts kommunfullmäktigegrupp 
 
eu 
 
 
Västervik 190410 
 
 
Sverker Thorén 
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Svar på arbetsordning KF

Från: Peter Johansson <peter.johansson@regionkalmar.se>

Ärende:

Till:

Kopia:

Bilagor:

Västerviks kommun

Sverker Thoren (L)

arbetsordning-KF-revidering-2019 Moderaterna Slutversion .do...

Hej
Här kommer moderaterna förslag på arbetsordning. 
 
Med vänliga hälsningar,
 
PETER JOHANSSON
Utvecklingsstrateg
Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
-------------------------------------------------
+46490-86720
+4672- 503 94 10
peter.johansson@regionkalmar.se
regionkalmar.se

Anslut till Lync-möte
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 Utkast 190305 
 
 

 

Arbetsordning för Västerviks kommunfullmäktige 
Antagen av kommunfullmäktige 1992-01-30, § 67 med senaste ändring 2018-XX-XX, § XX 
att gälla från 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning.  
  
Antalet ledamöter (5 kap. 1–3 5-7 §§ KL)  
1 §  Fullmäktige har 57 ledamöter.  
  
Presidium (5 kap. 6 11 § KL)  
2 §  De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland  
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans 
utgör fullmäktiges presidium  Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls 
före december månads utgång.  
 
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. Viceordförandena ska biträda 
ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser 
att det behövs.    
 
3 §  Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 
vara ålderspresident.  
 
4 §  Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden 
av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att 
fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.  
 
Presidiets ansvar och uppgifter (hänvisning till paragraf i arbetsordningen) 
- Bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. (37 §)   
- Bereder revisorernas budget. (38 §) 
- Delta i avstämningsmöten med revisorerna.  
- Kallar vid behov tjänstemän eller politiker som behövs för att kunna besvara frågor på 

allmänhetens frågestund. (44 §) 
- Kalla ordföranden för varje nämnd och kommunalt bolag med ansvarig chef vid två 

tillfällen under en mandatperiod för att redogöra för verksamheten.  
- Bereder e-förslag genom att remittera till berörd nämnd/styrelse för besvarande.  
- Utgör kommunens pensionsmyndighet 
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- Tolkar bestämmelser om ersättning för förtroendevalda vid oklarheter 
- Planera gruppledarmöten 
- Ingå i SKL:s nätverk för medborgardialoger 

 
Ordförandes ansvar och uppgifter (hänvisning till paragraf i arbetsordningen) 
- Kalla till extrasammanträde efter samråd med övriga i presidiet. (7 §) 
- Ställa in sammanträde om särskilda skäl föreligger samt meddela alla ledamöter och 

ersättare om beslutet och tillkännage på lämpligt sätt. (8 §) 
- Besluta om annan möteslokal än den ordinarie lokalen, efter samråd med övriga i 

presidiet (9 §) 
- Avgöra om närvaro får ske på distans (10 §) 
- Kalla till sammanträde och tillkännage tid och plats för varje sammanträde med 

fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. (11 §) 
- Leda sammanträdet och fullföra uppgifter efter sammanträdet enligt kommunallagen 

och arbetsordningen (§§ 13, 18, 20, 24, 26-27, 40, 42, 44) 
- Kalla till gruppledarmöten och leda mötena 
- Ingå i kommittén för Sveriges nationaldag (obs separat beslut i KS) 
- Medverka på nationaldagsfirandet 
- Dela ut hedersgåva till politiker och anställda 

 
Ordförande ska efter samråd med presidiet: 
- Förbereda och planera kommunfullmäktiges sammanträden  
- Planera för teman och informationspunkter i anslutning till fullmäktiges sammanträden 
- Ta ställning till hur motioner ska beredas 
- Bereda frågor om ansvarsfrihet och anmärkning i anslutning till revisionsberättelsen 

(presidiets ansvar se § 37 i arbetsordningen) 
- I samspel med kommunstyrelsens presidium kunna vara representant för kommunen 

vid officiella besök, invigningar och andra viktiga evenemang 
- Ta initiativ för att utveckla kommunfullmäktiges arbetssätt och funktion 

 
Upphörande av uppdraget 
5 §  Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör 
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar 
att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandatperioden. En 
sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan 
ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. 
Ansökan lämnas in till kommunstyrelsens kansli. 
  
Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 7, 8 och 10 12, 13 och 15 §§ KL)  
6 §  Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För 
varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.  
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 
fullmäktige första gången i oktober.  
 
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd 
med kommunstyrelsens presidium.  
 
7 §  Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 
med vice ordförandena.   

formaterade: Understruken

Kommenterad [PJ1]: OK, inklusive allt som r 
markerat med turkos färg i dokumentet 
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En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet.  
  
8 §  Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.   
  
9 §  Fullmäktige sammanträder i lokal hos Västerviks Teater & Konferens, Spötorget, 
Västervik. 
 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett 
visst sammanträde.  
  
Sammanträde på distans (5 kap. 38 a 16 § KL)  
10 §  Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bild- 
överföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar före sammanträdet 
anmäla detta till kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.   
 
Tillkännagivanden av sammanträdena  
11 §  Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige 
och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska 
tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje 
ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet 
och om de ärenden som ska behandlas.  
 
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 
 
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde 
ska ske. Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka av tidningar (pappers eller digital form) 
som annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats. 
Annonsering ska även ske på kommunens webbplats.   
 
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas 
ska införas i ortstidningen/ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock 
ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i 
ortstidningen/ortstidningarna samt på webbplatsen.  
  
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  
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12 §  Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  
 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.  
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande någon 
kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter 
och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 
det fortsatta sammanträdet.  
 
Ärenden och handlingar till sammanträdena  
13 §  Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.  
  
14 §  Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet kungörelsen bör tillställas varje 
ledamot och ersättare före sammanträdet.  
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter 
och ersättare före sammanträdet.   
    
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.  Handlingarna i varje ärende bör finnas 
tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet på kommunens 
hemsida www.vastervik.se och i kommunhusets reception på Fabriksgatan 21, Västervik.  
 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  
  
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap. 12–17 17-21 §§ 
KL)  
15 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla meddela detta till fullmäktiges sekreterare sin 
partigruppledare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur 
att tjänstgöra och Gruppledaren anmäler till kommunstyrelsens kansli vilka personer som 
kommer att tjänstgöra på sammanträdet.  
  
16 §  Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller  hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  
    
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.   
  
17 §  Det som sagts om ledamot i 13 och 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som 
kallats till tjänstgöring.  
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18 §  Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för 
det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.  
  
Upprop  
19 §  En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet.  
    
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan.  
 
Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde 
och när ordföranden anser att det behövs.  
 
Protokolljusterare (5 kap. 61 69 § KL)  
20 §  Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet.  
 
Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda 
ordföranden vid röstsammanräkningar.  
  
Turordning för handläggning av ärendena  
21 §  Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp vid 
tillkännagivandet i kungörelsen.  
 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  
 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte 
finns med i tillkännagivandet kungörelsen.  
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträdet.  
   
Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap. 18 § första stycket och 19 4 kap. 22 och 24 §§, 5 
kap. 21, 22, 31, 53 och 56 40, 41, 32, 63 §§ och 64 § första stycket KL)  
22 §  Rätt att delta i överläggningen har  
- ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen. 
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid 

behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.  
- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 

behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.  
- ordföranden i en 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 ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 10 kap. 2-6 §§ 
KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.   

- elever som deltar i ungdomsdebatt när ungdomsmotioner behandlas.  
     
23 §  Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen.  
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Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  
 
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 
revisionsberättelsen. 
  
24 §  Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som 
behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen/landstinget för att 
lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  
 
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i 
den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena.   
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.  
  
25 §  Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.  
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena.  
  
Talarordning och ordningen vid sammanträdena  
26 §  Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning hen 
han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.  
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på 
högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört.  Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.  
 
Angivna talartider är en överenskommelse mellan kommunfullmäktiges ledamöter samt 
en rekommendation i syfte att alla skall ledamöter skall få möjlighet och tid att tala samt 
att innehållet skall vara kärnfullt och hållas till ämnet. Om någon som har ordet avlägsnar 
sig från ämnet, får ordföranden med klubbslag uppmärksamma talaren på detta.  
Om man inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta ordet från 
talaren I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande  
 
 
Talartider  
Interpellationer  
Svarande inleder med att hänvisa till utdelat svar vilket inte räknas som ett inlägg  
Interpellant 3 min  
Därefter för alla ledamöter som anmält sig på talarlistan 3 min  
Den som under överläggningen anser sig själv eller sitt parti angripet, kan få ordet för kort 
replik 1 min. Kontrareplik/genmäle 1 min.. Ett replikskifte får utgöras av två repliker och 
två svar. Därefter avslutas replikskiftet 
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Muntlig frågestund  
Frågeställare 2 min  
Svarande 2 min 
Frågeställare och svarande, därefter vardera två inlägg för 1 min  
 
 
Beslutsfrågor  
Föredragande 5 min 
Därefter för alla ledamöter som anmält sig på talarlistan 3 min  
Den som under överläggningen anser sig själv eller sitt parti angripet, kan få ordet för kort 
replik 1 min. kontrareplik/genmäle 1 min. Ett replikskifte får utgöras av två repliker och 
två svar. Därefter avslutas replikskiftet.  
 
 
 
Motioner  
Motionär 3 min 
Därefter för alla 3 min 
Den som under överläggningen anser sig själv eller sitt parti angripet, kan få ordet för kort 
replik 1 min. kontrareplik/genmäle 1 min. Ett replikskifte får utgöras av två repliker och 
två svar. Därefter avslutas replikskiftet 
 
 
 
Inför behandlingen av budgeten tar fullmäktiges presidium fram ett förslag till talarordning 
för budgetdebatten och går igenom förslaget med gruppledarna. Fullmäktige tar beslut om 
talarordningen vid behandling av budgeten. 
 
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse 
av ordföranden, får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får ingen avbryta en talare 
under hans eller hennes anförande.  
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse.  
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet.  
 
Inför behandlingen av budgeten tar fullmäktiges presidium fram ett förslag till 
talarordning för budgetdebatten och går igenom förslaget med gruppledarna. Fullmäktige 
tar beslut om talarordningen vid behandling av budgeten. 
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Angivna talartider är en överenskommelse mellan kommunfullmäktiges ledamöter 
samt en rekommendation i syfte att alla skall ledamöter skall få möjlighet och tid att 
tala samt att innehållet skal vara kärnfullt och hållas till ämnet.  
 
  
Yrkanden  
27 §  När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt.  
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  
  
Deltagande i beslut (4 kap. 20 25 § första stycket KL)  
28 §  En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas.  
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation.  
 
Omröstningar (4 kap. 20 25 § andra stycket, 5 kap. 42–44 54-56 och 46 §§ KL, samt 2 § 
lag (1992:339) om proportionellt valsätt)  
29 § Fullmäktige använder normalt en omröstningsanläggning  vid omröstningar och 
upprop.    
 
När omröstningar genomförs manuellt, biträds ordföranden av de två ledamöterna som 
har utsetts att justera protokollet.  
 
Omröstningarna som sker manuellt genomförs genom att ledamöterna avger sina röster 
efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. Ledamot har normalt rätt att avstå från att rösta, 
vilket ordföranden inte kan göra vid lika rösttal då hans utslagsröst är avgörande. 
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 
återta en avgiven röst efter klubbslaget.  
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart.  
  
30 §  En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  
En valsedel är ogiltig om den 
- upptar namnet på någon som inte är valbar, 
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  
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Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  
  
Motioner (5 kap. 23 22 § 2 p KL)  
31 §  En motion 
- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, 
- får inte ta upp ämnen av olika slag,  
- väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli, Den ska ges in till 

kommunstyrelsens kansli senast fyra arbetsdagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den. 

 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde.  
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober.  
  
Medborgarförslag (5 kap. 23 § 5 p KL)1 
31 §  Den som är folkbokförd i kommunen/en kommun inom landstinget får väcka ärende 
i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag   
- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.   
- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.  
- får inte ta upp ämnen av olika slag.    
- väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med 
fullmäktige.  
 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde.   
    
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer 
att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte 
följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.   
 
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
förslaget väcktes.   
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas.   
 
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden 
i april och oktober.  
  
Företagens initiativrätt (3 kap. 17 10 kap. 3 § och 5 kap. 23 22 § 6 5 p KL)  
                                                             
1 Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 150 att avskaffa möjligheten att lämna medborgarförslag 
när e-förslag införs. E-förslag lanserades den 16 mars 2018. 
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32 §  Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka 
ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 
fullmäktige får ta ställning till.   
  
Interpellationer (5 kap. 49-53 59-63 §§ och 9 kap. 29 § KL)  
33 §  En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ska ges 
in till kommunstyrelsens kansli senast tre fyra arbetsdagar före det sammanträde vid 
vilket ledamoten avser att ställa den.  
 

 
   
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  
     
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter 
det då interpellationen ställdes.  
     
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer 
att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.  
    
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast sista vardagen före 
den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Övriga ledamöter får del av svaret på 
sammanträdet. 
     
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 eller 
18 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna 
till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.  
    
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 
särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.    
     
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller 
inte.   
 
En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige. 
  
Frågor (5 kap. 54-56 64 §§ KL)  
34 §  En fråga ska 
- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,  
- ges in till kommunstyrelsens kansli senast tre sex en arbetsdagar före det 

sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.  
- En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
 
 
Vad som sägs i 32 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftligt.  
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En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Endast den som 
ställer frågan och den som besvarar frågan får delta i debatten. 
  
Beredning av ärenden (5 kap. 26-34 36 §§ KL)  
35 §  Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige ska behandla ska beredas. Vid framtagande av underlag inför politisk 
behandling ska tjänsteperson agera sakligt och opartiskt 
    
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden.  
    
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden 
som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut 
som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.  
 
Ärenden av större vikt som ska behandlas av fullmäktige redovisas löpande i ett årshjul 
som finns tillgängligt elektroniskt för ledamöter och ersättare. 
 Undantag från beredningstvång 

- Val 
- Avsägelse från uppdrag som förtroendevald 
- Behandling av revisionsberättelse; dock ska förklaring inhämtas över 

anmärkning och ej tillstyrkt ansvarsfrihet. 
- Brådskande ärenden om samtliga ledamöter är ense 

 
Återredovisning från nämnderna (3 kap. 15 6 kap. 5 § KL)  
36 §  Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges 
i respektive nämnds reglemente.   
  
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 25 a och 31 24 och 32 §§ och 9 kap. 35 
§ KL)  
37 §   Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.   
 
Beredning av revisorernas budget 
38 §  Presidiet bereder revisorernas budget. 
  
Valberedning  
39 §  På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden.  
    
Valberedningen består av 10 ledamöter och lika många ersättare en ledamot och en 
ersättare från varje parti som vid de allmänna valen har fått mandat i fullmäktige.  
    
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande (och en andre vice ordförande) för den tid som de har valts att vara 
ledamöter.  
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med 
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval.  
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Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.  
    
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  
  
Justering av protokollet (5 kap. 61 och 62 69 § och 8 kap. 12 § KL)  
40 §  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 hen han eller hon har lett.  
    
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.  
  
Reservation (4 kap. 22 27 § KL)  
41 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera  
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.  
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under 
den sammanträdesdag beslutet fattades.    
  
Expediering och publicering   
42 §  Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 
berörs av besluten i protokollet.  
    
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.  
    
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 
övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.  
  
43 §  Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 
som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens 
webbplats i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom 
samma tid publiceras på kommunen/landstingets webbplats.    
 
Allmänhetens frågestund (5 kap. 21 40 § och 8 kap. 20 16 §) 
44 § Frågestund för allmänheten anordnas som regel mellan kl. 18.00 – 18.30 vid i början 
av ordinarie kommunfullmäktigesammanträde, direkt efter upprop och val av justerare. 
Frågestunden genomförs endast i den omfattningen och under den tid frågor 
förekommer. 
 
Debatt får inte förekomma under frågestunden. 
 
Frågor som ska besvaras vid sammanträdet ska inlämnas skriftligt till Västerviks kommun, 
kommunledningskontoret, Nämndhuset, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik (besöksadress 
Fabriksgatan 21) senast kl 08 00 tre arbetsdagar före fullmäktigesammanträdet. 
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Frågor får ställas inom alla ämnen som rör kommunfullmäktiges handläggningsområde. 
Presidiet avgör, vid tveksamhet, vilka frågor som faller under detta område. Frågor som 
rör eller innehåller information om enskilds personliga förhållanden får inte ställas. Inte 
heller frågor som rör myndighetsutövning mot enskild. 
 
Frågan bör ska ta högst fem minuter att läsa upp. Kort följdfråga på högst två minuter får 
ställas. Frågorna besvaras i den ordning de kommit in.  
 
Kommunfullmäktiges presidium kallar vid behov, de tjänstemän eller politiker som behövs 
för att lämna upplysningar under frågestunden. Presidiet ska erbjuda representant för 
oppositionen (ledamot av nämndpresidium, gruppledare eller någon denne utser) att 
också besvara frågan. Uppgift om detta meddelas samtliga gruppledare. 
 
Ordföranden har möjlighet att ta ordet från den som avviker från ämnet i ett ärende och 
som efter tillsägelse inte rättar sig efter ordförandens uppmaning. Vidare har ordföranden 
rätt att utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 
 
Ordföranden informerar på sammanträdet om publicering av personuppgifter med 
anledning av webbsändning av fullmäktiges sammanträden. 
 
Ungdomsdebatt 
45 § Årligen bör en debatt ske med företrädare för ungdomar i kommunen och 
fullmäktiges ledamöter. 
 
Fullmäktigeberedningar 
46 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den 
löpande mandatperioden sina ordinarie fullmäktigeberedningar. Valen förrättas på det 
sammanträde vid vilket fullmäktige väljer kommunstyrelsen och övriga nämnder. Bland 
ledamöterna i beredningarna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för 
den tid som de har valts till ledamöter. 
 
47 §  En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som 
fullmäktige ska avgöra. En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt 
uppgiftsområde. 
 
48 §  Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigebredningar för beredning 
av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga. 
 
49 §  Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild 
beredning samt mandattiden för denna. 
 
50 §  För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden och beslutsförhet. 
___________________  
Denna arbetsordning träder i kraft den XX XXX 2019. 
 



Kommunfullmäktige 

Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se 

14 (14) 

 



Utskrivet av: Västerviks kommun den 10 april 2019  13:17:38
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den 10 apr 2019 11:28:24

SV: Remiss - förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbe...

Från: <hans.ellervik@telia.com>

Ärende:

Till:

Kopia:

Västerviks kommun

"Jalkteg Jonas " <jw.jalkteg@telia.com>

Westerwikspartiet anser att arbetsordningen är bra men tiderna för inlägg måste anges. Kortare 
inläggstider ger en bättre stringens
Hans Ellervik 
Gruppledare
 

Ämne: Fwd: Remiss - förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

 
Hej!
 
Här kommer förslag till revidering av KF:s arbetsordning.
 
Med vänlig hälsning
Sofie Westerlund
__________________________________________________________________________
 

Ledningskontoret
Telefon: 0490-25 40 00 vx
Besöksadress: Fabriksgatan 21
Postadress: 593 80 Västervik
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se
__________________________________________________________________________
 
----- Originalmeddelande -----
        
Från:          Västerviks kommun      den 13 februari 2019 13:08:27
Ärende:        Remiss - förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Till:           Gruppledare KF 2018-2022
Kopia:          Presidium KF    Elisabet Olsson Johan Hägglund Sofie Westerlund
Bilagor:                arbetsordning-KF-revidering-2019-utkast190206.pdf       Adobe Acrobat-dokument  345K
Gruppledarna-presentation-190212-arbetsordning.pdf      Adobe Acrobat-dokument  390K
 
REMISS
 
Kommunfullmäktiges presidium har bestämt att förslag till revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning lämnas till partierna i fullmäktige för yttrande.
Sista svarsdag 11 april 2019.
 
Förslaget bifogas.
 
Lämna in remissyttrande till kommunmejlen: vasterviks.kommun@vastervik.se
 
Vid frågor kontakta Elisabet Olsson, Johan Hägglund eller Sofie Westerlund.
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Presentationen som visades på gruppledarmötet 12/2 bifogas också.
 
Med vänlig hälsning
Sofie Westerlund
__________________________________________________________________________
 

Ledningskontoret
Telefon: 0490-25 40 00 vx
Besöksadress: Fabriksgatan 21
Postadress: 593 80 Västervik
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se
__________________________________________________________________________
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Remiss KF arbetsordning

Från: Andreas Wallin (V)

Ärende:

Till: Västerviks kommun

Hej,
Jag bifogar Vänsterpariets yttrande:

Det vi vill förändra utifrån förslaget är:
sid 2. paragraf 11, rad 4 vill vi att det ska stå "sju arbetsdagar" istället för "en vecka"
sid 8. paragraf 33, rad 2 vill vi att det ska fortsatt vara tre arbetsdagar istället för sex.
MvhAndreas Rindbäck Wallin
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