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Justerandes sign. 

Au§ 177 Dnr KS 0192/2016 

Revidering av§ 37 i Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Ärende beskrivning 
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 20 november 2014 § 80 
Arbetsordning för kommunfullmäktige. Denna arbetsordning har sedan reviderats 
genom fullmäktige-beslut vid sammanträden den 9 december 2015 § 118, 
17 november 2016 § 105, 14 juni 2018 § 38 och 18 oktober 2018 § 54. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 oktober 2018 § 50 att 
förslag till revidering av § 3 7 i Arbetsordning för kommunfullmäktige skulle 
utarbetas där det framgår att valberedningen skall bestå av en ledamot och en 
ersättare från varje politiskt parti representerat i kommunfullmäktige. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till revidering av 
arbetsordningen för kommunfullmäktige enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Kanslichef Anders Andersson fördrar ärendet. 

Förslag 
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att§ 37 
i Arbetsordning för kommunfullmäktige får följande lydelse: 

Valberedning 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer 
fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare för varje 
politiskt parti som är representerat i fullmäktige . 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en 
ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts 
att vara ledamöter. 

Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som 
fullmäktige skall behandla med undantag av val av fullmäktiges 
presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval. 

Utdragsbeslyrkande 
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Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan 
föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbeslyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 20 november 2014 § 80 Arbetsordning 

för kommunfullmäktige. Denna arbetsordning har sedan reviderats genom fullmäktige
beslut vid sammanträden den 9 december 2015 § 118, 17 november 2016 § 105, 

14 juni 2018 § 38 och 18 oktober 2018 § 54. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 oktober 2018 § 50 att förslag till 

revidering av § 3 7 i Arbetsordning för kommunfullmäktige skulle utarbetas där det framgår 
att valberedningen skall bestå av en ledamot och en ersättare från varje politiskt parti 

representerat i kommunfullmäktige. 

Förslag har utarbetats enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Förslag 
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att § 3 7 i 
Arbetsordning för kommunfullmäktige får följande lydelse: 

Valberedning 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer 
fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare för varje 
politiskt parti som är representerat i fullmäktige. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en 
ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att 
vara ledamöter. 

Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som 
fullmäktige skall behandla med undantag av val av fullmäktiges 
presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 

ordförandeval. 



Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan 

föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Anders Andersson 

Kanslichef 




