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§ 208 2021.180 KS

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2021, § 64, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 november 2021 lämnat följande yttrande
samt förslag till beslut:
Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetar fram förslag på hur en arbetsordning för
kommunfullmäktige kan formuleras. När Alingsås kommun senast reviderade
arbetsordningen för fullmäktige togs utgångspunkt i SKR:s förslag. Sedan dess har SKR
lämnat ett nytt förslag för lokala bedömningar, daterad januari 2021.
Kommunledningskontoret har gått igenom kommunfullmäktiges arbetsordning i sin helhet.
Under arbetet har regelbundna avstämningar gjorts med kommunfullmäktiges presidium och
samtliga gruppledare i kommunfullmäktige. Förslag till ändringar är bland annat flera
justeringar med anledning av nya digitala arbetsredskap, förtydligande av anförande- och
replikrätt samt när allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor. I förslag till ny arbetsordning
finns ingen fysisk plats angiven då det pågår en förstudie kring ombyggnation av
Alströmerteatern. Plats för kommunfullmäktiges sammanträden kommer att fastställas i ett
separat beslut.
Förslag till reviderad arbetsordning redovisas i bilaga. Föreslagna ändringar redovisas i
separat bilaga där de bestämmelser som föreslås utgå är markerade i rött och genomstrukna
och förslag till nya tillägg i arbetsordningen är markerade i rött.
Kommunledningskontorets förslag har stämts av med kommunfullmäktiges presidium.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Christian Berlin (L) föreslår att § 11, andra stycket får följande lydelse:
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, plats för ett visst
sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Jens Christian
Berlins ändringsförslag § 11, andra stycket.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Förslag till arbetsordning godkänns med ändringen att § 11, andra stycket får följande
lydelse:
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, plats för ett visst
sammanträde.
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