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Förslag till ändringar i 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.
Förvaltningens yttrande
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 förslag på förtydligande gällande antalet ersättare i fullmäktige, med utgångspunkt i 5
kap. 8 § kommunallagen (2017:725), vilken anger att antalet ersättare aldrig får överstiga
hälften av det antal platser som varje parti fått i valet till fullmäktige. I kommunallagen
stadgas även att antalet ska anges som en kvot i fullmäktiges beslut. Närmare bestämmelser
om hur ledamöter och ersättare räknas fram och utses finns i vallagen (2005:837).
Kommunledningskontorets förslag nedan har stämts av med kommunfullmäktiges presidium.
Kommunledningskontoret föreslår motsvarande förtydligande i den lokala arbetsordningen
för fullmäktige. Förtydligandet innebär ingen ändring i sak, men anger på ett mer utförligt sätt
antalet ersättare i fullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår således att 1 § får följande
lydelse:
Fullmäktige har 51 ledamöter.
Antalet ersättare ska utgöra hälften av det antal platser som varje parti fått i fullmäktige.
I vallagen finns bestämmelser om hur ersättare utses.
14 kap. 15-17§§ vallagen anger hur ersättare utses.
I 11 § föreslås att det anges att kommunfullmäktiges presidium beslutar om lokal för
fullmäktiges sammanträden.
Ytterligare en ändring i arbetsordningen föreslås för att tydliggöra vad som gäller angående
inlägg och replikskifte. I sak innebär skrivningen ingen förändring av nuvarande ordning.
Kommunledningskontoret föreslår att 27 § får följande lydelse:
Repliktiden är max två minuter. Den som har hållit anförandet har rätt till svar
med max två minuter för varje replik. Den som har replikerat kan få ytterligare en
replik på svaret om max två minuter och därefter får den som hållit anförandet
åter ett svar på max två minuter per replik. Därefter är replikskiftet avslutat.
I övrigt föreslås ordet avfatta ersättas med lämna i 28 § sista stycket. Föreslagna ändringar
är markerade i bifogat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. De bestämmelser
som föreslås tas bort är genomstrukna och de bestämmelser som föreslås gälla istället är
markerade i rött.

Ekonomisk bedömning
En revidering av arbetsordningen innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
Beslutet ska skickas till
Författningssamling
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