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Utöver det som föreskrivs om fullmäktigeberedningar i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

Verksamhetsområde 

§ 1 Uppdrag 

Fullmäktigeberedningens uppdrag är: 

Genomföra en översyn av den politiska organisationen med målet att skapa en ändamålsenlig, 

effektiv och demokratisk organisation som gör att kommunen kan utföra sitt uppdrag 

gentemot medborgarna på ett bra sätt.  

I översynen ska även attraktivitet att vara fritidspolitiker finnas med. Det omfattar både 

delaktighet i de politiska processerna samt praktiska förutsättningar för att delta i det politiska 

arbetet.  

Mandatperioden är densamma som för fullmäktige, det vill säga till och med 2022-10-14. 

§ 2 Övriga uppgifter 

Fullmäktigeberedningen ska hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner 

påkallat.  

§ 3 Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Delrapport ska lämnas till fullmäktiges sammanträde i december 2021 och slutligt förslag ska 

kunna behandlas på fullmäktiges sammanträde i april 2022.  

Fullmäktigeberedningen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 

förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Arbetsformer 

§ 4 Sammansättning  

Fullmäktigeberedningen består av:  

Fullmäktiges presidium. Fullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande är även beredningens ordförande, förste vice ordförande och andra vice 

ordförande.  

En ledamot från varje parti som är representerad i fullmäktige, vilket innebär 9 ledamöter. 

En ersättare från varje parti som är representerad i fullmäktige, vilket innebär 9 ersättare.  

Beredningens ledamöter och ersättare ska väljas bland de som sedan tidigare har ett uppdrag i 

fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. 

Bilaga 12, KF § 69/2021 
Sida 3 av 6



 
osthammar.se 

 

Avgår en ledamot eller ersättare i beredningen, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas.  

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten bör börja tjänstgöra sedan pågående 

ärende handlagts. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 

fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 

tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 

under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 

turordningen. 

Ersättare som inte tjänstgör har inte rätt att delta i överläggningarna eller få sin mening 

antecknad i protokollet eller delta i beslut.  

§ 6 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 

själv underrätta sin personlige ersättare.  

Om den personlige ersättaren inte kan delta i sammanträdet anmäls detta till 

kommunsekreterare eller någon annan anställd vid verksamheten kansli och utveckling som 

underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

§ 7 Jäv och avbruten tjänstgöring (växeltjänstgöring) 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 

partierna.  

§ 8 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordförande kan delta i ett 

helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser beredningen en annan ledamot att 

vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 

tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 

under längre tid ska fyllnadsval snarast förrättas.  
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Sammanträden 

§ 9 Tidpunkt 

Fullmäktigeberedningen bestämmer dag och tid för sina sammanträden. 

§ 10 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordförande bestämmer formen för 

kallelse. I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt och/eller inom annan tid. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

När varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordförande kan kalla till 

sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.  

§ 11 Närvarorätt vid sammanträden 

Vid beredningens sammanträden ska tjänsteman närvara enligt ordförandes avgörande.  

Beredningen får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, i styrelsen, en nämnd, 

en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig, att närvara vid ett 

sammanträde med beredningen för att lämna upplysningar. 

§ 12 Öppna sammanträden 

Fullmäktigeberedningen medges rätt att besluta om dess sammanträden ska vara offentliga 

och i och med det även besluta om en allmänhetens frågestund ska hållas i anslutning till 

sammanträdet.  

§ 13 Sammanträden på distans 

Fullmäktigeberedningen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarade 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. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Vid utskick av kallelse meddelas om 

deltagande antas ske på distans eller om ledamot som avser delta på distans ska anmäla detta 

för godkännande. 

Vid deltagande på distans gäller samma arbetsordningar och rutiner som för styrelse och 

nämnder om inte fullmäktigeberedningen bestämmer själv vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans.  
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§ 14 Yttranderätt och rätt till protokollsanteckning 

Ledamöter har alltid yttranderätt och har alltid rätt att få anteckning rörande ärendet noterad 

till protokollet. Längre anteckningar lämnar ledamoten själv skriftligt i bearbetningsbar form 

senast två dygn efter sammanträdet.  

Den som har kallats till ett sammanträde enligt § 11 får delta i överläggningarna men inte i 

besluten. 

För ersättare, se § 5. 

§ 15 Mötesanteckningar 

Vid fullmäktigeberedningens sammanträden ska sammanträdesanteckningar föras. Dessa 

signeras av mötesordförande och en av beredningarna utsedd representant. 

§ 16 Inhämtande av upplysningar 

Fullmäktigeberedningen får begära in de yttranden och upplysningar från kommunens 

nämnder, beredningar och arbetstagare som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

§ 17 Delgivning 

Delgivning med fullmäktigeberedningen sker med ordföranden. 
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