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§ 63. Fastställande av ändringar i arbetsordning för fullmäktige  

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer arbetsordning för kommunfullmäktige i Östhammars 
kommun. (Bilaga 6) 

 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige ska ha en arbetsordning enligt 5 kap. 71-72 §§ kommunallagen som kompletterar 
lagens bestämmelser och ska reglera vissa saker kring sammanträdet och handläggningen av 
ärenden. Förslag till ändringar har diskuterats och tagits in och några ändringar har lagts till 
utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) exempel på arbetsordning för fullmäktige.  

Följande ändringar har lagts in i arbetsordningen: 

 Hur ledamot ansöker om att få ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden, 
utifrån hur SKR har formulerat detta i sitt exempel.  

 Deltagande på distans utifrån SKR:s exempel. Det ska understrykas att tekniken för att 
verkställa denna bestämmelse inte finns när förslaget lyfts till beredning.  

 Förtydligande om tillkännagivande av sammanträde och utskick av kallelse utifrån 
SKR:s exempel och våra arbetssätt.  

 Vissa förtydliganden gällande handlingar till sammanträdena (om elektroniskt utskick 
och att interpellationer och frågor bör läggas upp i arbetsrummet innan sammanträdet). 

 Att gruppledarna kontaktar ersättarna i sitt parti om ledamot inte tjänstgör.  
 Förtydligande att ledamot som avbryter sin tjänstgöring ska anmäla detta.  
 Förtydligande om justering utifrån SKR:s exempel (om flera ordförande tjänstgjort). 
 Vissa tillägg gällande yttranderätt: bolagsstyrelsernas ordförande, revisorerna för sina 

granskningar och ej tjänstgörande ersättare.  
 Initiativrätt för bolagen.  
 Ändrad beskrivning av förfarandet vid omröstningar (voteringar) utifrån vårt 

användande av system för detta.  
 Övergripande beskrivning av den allmänpolitiska debatten som införts utöver 

budgetdebatten. Detta kan ändras om fullmäktige önskar ändra arbetssättet.  
 Förtydliganden gällande interpellationer på grund av att det funnits missförstånd om 

inlämningstider. Tillägg om talarordningen vid debatt utifrån önskemål.  
 Tillägg om tillkännagivandet av justerat protokoll utifrån SKR:s exempel och vårt 

arbetssätt.  
 Korrigeringar, t.ex. tillägg av hänvisningar till kommunallagen och förtydligande av 

vad vissa hänvisningar till kommunallagen innebär för att underlätta för läsaren. Även 
ändringar utifrån förvaltningsorganisationen. Numrering av paragrafer ändras till 
fastställd version.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Östhammars kommun med förslag till ändringar 
markerade i rött (tillägg i rött, borttag i överstruket rött) 

Arbetsordning med kommentarer läggs upp separat i arbetsrummet 

Ärendets behandling 
Ändringarna har diskuterats 2020-03-31 på överläggning med fullmäktiges presidium och 
gruppledare. 

Fullmäktiges presidium har godkänt förslaget 2020-04-16.  

Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Kerstin Dreborg (MP), Fredrik Jansson (BoA), Julia Carlström (L) och Margareta Widén 
Berggren (S) yrkar att formuleringen i den nya paragrafen gällande deltagande på distans 
ändras från ”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.” till ”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 likvärdiga 
villkor.”  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla yrkandet.  

Beslutet skickas till 
Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, styrande dokument  


