Fastställd av komm
munfullmäkttige 2014-006-04 § 161,, gäller fr o m 2014-10--15
ARBET
TSORDNIN
NG FÖR KOMMUNF
K
FULLMÄKTIGE I VÄ
ÄSTERÅS
Utöver det som förreskrivs om fullmäktigee i lag eller annan förfaattning gälleer bestämmelserna i
denna aarbetsordninng.

Antalet ledamöter (5 kap. 1-3 §§ KL)

1 § Fulllmäktige haar 61 ledam
möter.
Ordförande och vic
ce ordförand
de (5 kap. 6 § KL)

2 § De år då val avv fullmäktig
ge har ägt ruum i hela lan
ndet, väljer fullmäktigee bland
ledamötterna en orddförande sam
mt en förstee och en and
dre vice ord
dförande (prresidium).
Presidieevalen ska förrättas
f
på ett sammannträde som hålls
h
före deecember måånads
utgång.
Presiddiet väljs förr fullmäktig
ges löpande mandatperiod.
3 § Tillls presidievalen har förrrättats, tjännstgör som ordförande
o
den
d som har
ar varit ledam
mot i
fullmäkktige längst tid
t (ålderspresidenten) .
Om fllera ledamötter har lika lång tjänstggöringstid som ledamott, ska den äl
äldste av dem
m vara
åldersprresident.
4 § Om
m ordförandeen eller någ
gon av vice oordföranden
na avgår som
m ledamot eeller från siin
presidieepost, bör fuullmäktige så
s snart det kan ske välj
lja en annan
n ledamot föör återstoden
n av
tjänstgööringstiden för
f den som
m har avgått..
Om saamtliga i presidiet är hiindrade att ffullgöra upp
pdraget, fulllgör åldersppresidenten
ordföranndens uppgifter.
ammanträde
ena (5 kap. 7
7, 8 och 10 §§
§ KL)
Tid och plats för sa

5 § Kom
mmunfullm
mäktiges ord
dinarie samm
manträden hålls
h
enligt huvudregeln
h
n första helgfria
torsdageen i varje månad
m
utom juli och auggusti, som är
ä fria från sammanträd
s
den. Infallerr
ordinariie sammantrräde på helg
gdag eller ddag före helg
gdag eller är
ä det annarss påkallat av
v
särskildda skäl, hållss sammanträdet nästfölljande helgffria dag elleer på dag, soom ordföran
nden
bestämm
mer.
De år då val av fuullmäktige har
h ägt rum
m i hela landet, samman
nträder nyvaalda fullmäk
ktige
första gången i oktoober.
Ålderspresidenten bestämmeer dagen ochh tiden för det
d första saammanträdeet efter
samråd med komm
munstyrelsen
ns presidium
m.
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6 § Ett extra samm
manträde hållls på den tiid som ordfö
föranden besstämmer eftter samråd med
m
vice orddförandena.
En begäran om ettt extra sam
mmanträde sska göras sk
kriftligen hos ordförandden och ska
innehållla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlad
de på det exxtra samman
nträdet.
7 § Om
m det föreliggger särskild
da skäl för ddet, får ordfföranden eftter samråd m
med vice
ordföranndena och samtliga
s
parrtiers grupp ledare ställaa in ett samm
manträde elller ändra dagen
eller tidden för samm
manträdet.
Om orrdföranden beslutar attt ett sammannträde ska ställas
s
in eller att dagenn eller tiden
n för ett
sammannträde ska ändras,
ä
låterr ordförandeen snarast underrätta vaarje ledamot
ot och ersättaare om
beslutett. Uppgift om
m beslutet ska
s snarast ooch minst en
e vecka förre den bestäämda
sammannträdesdageen anslås på kommunenns anslagstaavla.
8 § Fulllmäktige saammanträdeer i fullmäkttiges session
nssal i stadsshuset.
Ordfööranden får efter
e
samråd
d med vice ordförandena och samtliga partierrs gruppledaare
bestämm
ma en annann plats för ett
e visst sam
mmanträde.
9 § Upppgift om tidd och plats ska
s annonseeras i ortstid
dning/-ar. Kungörelsen
K
n i dess helhet ska
anslås ppå kommuneens anslagsttavla och finnnas på Västerås stads webbplats,, www.vasteeras.se.
Fullm
mäktige besluutar särskiltt om i vilkenn eller vilkaa ortstidning
gar som annnonsering om
sammannträde ska ske.

Förlängning av sam
mmanträde och
o fortsatt sammanträ
äde

10 § Fuullmäktiges sammanträäden ska enlligt huvudreegeln inte pågå längre ään till klock
kan
23:00. O
Om fullmäkktige inte hin
nner slutförra ett sammaanträde på den
d utsatta ssammanträdesdaagen, kan fuullmäktige besluta
b
att fförlänga tideen för samm
manträdet.
Fullm
mäktige kan också beslu
uta att avbryyta sammanträdet och att
a hålla forttsatt sammaanträde
en senarre dag för att
a behandla de ärendenn som återståår. I ett sådaant fall besllutar fullmääktige
genast, när och varr sammanträädet ska forttsätta.
Om fuullmäktige beslutar
b
att hålla fortsat
att sammantrräde, utfärd
dar ordförannden en kungörelse
om det ffortsatta sam
mmanträdett på vanligt sätt.
Om saammanträdeet ska fortsäätta inom enn vecka, beh
höver någon
n kungörelsee inte utfärd
das. I ett
sådant ffall låter orddföranden dock
d
underräätta de ledam
möter och ersättare
e
som
m inte är
närvarannde när sam
mmanträdet avbryts om
m tiden och platsen
p
för det
d fortsattaa sammanträädet.

2

na
Ärenden
n och handlingar till sam
mmanträden

11 § Orrdföranden bestämmer efter samrååd med vicee ordförandeena när fullm
mäktige skaa
behandlla ett ärendee, om inte an
nnat följer aav lag.
12 § Koommunstyrrelsens och övriga
ö
nämnnders förslaag till beslutt eller yttrannden i de ärrenden
som taggits in i kunggörelsen bör tillställas vvarje ledam
mot och ersäättare före saammanträdeet.
Ordfööranden besttämmer i vilken omfatttning övrigaa handlingarr ska tillställlas ledamöter och
ersättaree före samm
manträdet.
Ordfööranden besttämmer i vilket format handlingarrna ska tillsttällas ledam
möter och ersättare.
Ledamööters och erssättare önsk
kemål ska såå långt som möjligt tillgodoses.
Interppellationer och
o frågor bör tillställass samtliga leedamöter occh ersättaree före det
sammannträde vid vilket
v
de avsses bli ställdda.
Anmälan av hinder för tjänstgö
öring och in kallande av
v ersättare (5
5 kap. 12-177 §§ KL)

13 § Enn ledamot soom är förhin
ndrad att deelta i ett heltt sammanträde eller i een del av ettt
sammannträde, ska snarast
s
anm
mäla detta tilll stadsledniingskontoreets kansli.
Stadsleddningskontoorets kansli låter kalla iin den ersätttare som ståår i tur att tjjänstgöra.
14 § Om
m en ledam
mot utan föreegående anm
mälan uteblir från ett saammanträdee eller hindeer
uppkom
mmer för en ledamot attt vidare deltta i ett pågåående samm
manträde, kal
allar ordföraanden in
den ersäättare som är
ä tillgänglig
g och står i tur att tjänsstgöra.
Ledam
mot är skylddig att anmääla till sekreeteraren om ledamoten avbryter sinn tjänstgöring.
15 § Deet som sagtss om ledam
mot i 13 och 14 §§ gälleer också för ersättare, soom kallats till
t
tjänstgööring.
e ersättare ska träda inn och tjänstg
göra
16 § Orrdföranden bestämmer, när en ledaamot eller en
under ettt pågående sammanträäde. Endast om det föreeligger särsk
kilda skäl föör det bör dock
d
inträde ske under pågående
p
haandläggningg av ett ären
nde.
Upprop

17 § Enn uppropslissta som utviisar de ledaamöter och ersättare
e
som
m tjänstgör ska finnas
tillgänglig under heela samman
nträdet.
Elektrroniskt möteessystem fåår användas vid upprop. Vid eventu
uella teknisska problem
m
förrättarr sekreterareen i början av varje sam
mmanträde upprop enliigt uppropsllistan.
Upproop förrättas också i börj
rjan av varjee ny sammaanträdesdag,, vid fortsatttt sammantrräde och
när ordfföranden annser att det behövs.
b
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Protoko
olljusterare (5
( kap. 61 § KL)

18 § Orrdföranden bestämmer tiden och pplatsen för justeringen av
a protokolllet från
sammannträdet.
Sedann uppropet har
h förrättats enligt 17 §§, väljer fulllmäktige tv
vå ledamöter
er att tillsam
mmans
med orddföranden juustera proto
okollet från sammanträd
det och att i förekomm
mande fall biiträda
ordförannden vid röstsammanrääkningar.
Turordn
ning för handläggning av
a ärendena
a

19 § Fuullmäktige behandlar
b
ärrendena i deen turordnin
ng som de har
h tagits uppp i kungöreelsen.
Fullm
mäktige kan dock beslutta om ändraad turordnin
ng för ett eller flera ärennden.
Ordfööranden besttämmer, närr under ett ssammanträd
de ett ärendee ska behanndlas som in
nte finns
med i kuungörelsen..
Fullm
mäktige får besluta
b
att av
vbryta handdläggningen
n av ett ären
nde under ettt sammantrräde för
att återuuppta det senare under sammanträddet.

Yttrande
erätt vid sam
mmanträden
na (4 kap. 18
8 § första sttycket och 19 §, 5 kap. 221, 22, 31, 53 och 56
§§ KL)

20 § Räätt att delta i överläggn
ningen har
-

oordförandenn och vice ordföranden
o
na i en nämn
nd eller gem
mensam näm
mnd vid beh
handling
aav ett ärendde där nämn
ndens verksaamhetsområåde berörs.

-

oordförandenn i en nämn
nd eller någoon annan so
om besvararr en interpelllation eller en fråga
nnär överläggning hålls med anlednning av svarret.

-

sstyrelsens ordförande
o
i ett sådant fföretag som
m avses i 3 kap.
k 17 och 18 §§ KL, när
n
ffullmäktigee behandlar ett ärende ssom berör fö
örhållanden
na i företageet.

-

eersättare som inte tjänsstgör får dellta i överläg
ggningen i alla
a ärendenn.

ka ges tillfällle att delta i överläggn
ningen när ffullmäktige
21 § Koommunens revisorer sk
behandllar revisionssberättelsen
n och årsreddovisningen.
Revisorerna får delta
d
i överläggningen, när fullmäk
ktige behand
dlar ett ärennde som berrör
revisoreernas granskkning eller egen
e
förvalttning.
Revisorerna har även
ä
möjlig
ghet att lämnna information under särskild punkkt på
sammannträdets daggordning.
22 § Orrdföranden låter efter samråd
s
medd vice ordförrandena i deen utsträcknning som deet
behövs kalla ordförrandena och
h vice ordföörandena i nämnderna,
n
revisorernaa samt anstäällda hos
kommunnen för att lämna
l
upply
ysningar vidd sammantrrädena. Detssamma gälleer utomståeende
sakkunnniga.
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Ingår kommunenn i en samveerkan genom
m gemensam
m nämnd fårr ordförandden efter sam
mråd
med vicce ordföranddena i den utsträckning
u
g som det beehövs kalla ordföranden
en och vice
ordförannden i den gemensamm
g
ma nämndenn och anställlda i de sam
mverkande kkommunern
na för att
lämna uupplysningaar vid samm
manträdena.
Om fuullmäktige inte
i beslutarr något annaat, bestämm
mer ordföran
nden efter saamråd med vice
ordföranndena i vilkken utsträck
kning de som
m har kallats för att läm
mna upplysnningar på ettt
sammannträde får ytttra sig undeer överläggnningarna.
23 § Fuullmäktiges sekreteraree och/eller sttadsjurist fåår yttra sig om
o lagligheeten av det som
s
förekom
mmer vid saammanträdena.
Talarord
dning och ordningen vid sammantrrädena

24 § Deen som har rätt att deltaa i fullmäkttiges överläg
ggningar fåår ordet i denn ordning i vilken
han elleer hon anmäält sig och blivit upproppad. Tiden för
f varje anfförande är bbegränsad tiill tre
minuterr. Första inläägget i en motionsdeba
m
att begränsaas till fem minuter.
m
Inför bbudgetdebattten tar pressidiet fram eett förslag tiill talarordn
ning inklusivve tidsåtgån
ng.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges
fu
s överläggniingar har occkså rätt tilll ett kort inlägg på
högst 600 sekunder för en replik
k med anleddning av vaad en talare anfört. Inläggget görs
omedelbbart efter deen talare som
m har ordett då begäran
n om att få göra
g inläggeet framställss. En
andra reeplik på 60 sekunder kaan tillåtas avv ordförand
den.
Om nåågon i sitt yttrande
y
sku
ulle avlägsnaa sig från äm
mnet och in
nte efter tillssägelse av
ordförannden rättar sig får ordfö
föranden ta ffrån talaren ordet. I övrrigt får ingeen avbryta en
e talare
under hans eller heennes anföraande.
Ordfööranden kann utvisa den som uppträäder störand
de och som inte
i rättar siig efter tillssägelse.
Uppsttår oordningg som ordfö
öranden intee kan avstyrra, får ordförranden ajouurnera eller upplösa
sammannträdet.
Yrkande
en

25 § Näär fullmäktiige har förk
klarat överlääggningen i ett ärende avslutad,
a
gåår ordförand
den
igenom de yrkandeen som har framställts
f
uunder överläggningen och
o kontrolllerar att de har
uppfattaats rätt.
Ordfööranden befääster genom
mgången meed ett klubbsslag. Däreftter får inte nnågot
yrkandee ändras, åteertas eller lääggas till, om
m inte fullm
mäktige besllutar medgee det enhälliigt.
Om orrdföranden anser att deet behövs skka den ledam
mot som harr framställt ett yrkandee avfatta
det skrifftligt.
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Deltagande i beslutt (4 kap. 20 § första styc
cket KL)

26 § Enn ledamot soom avser attt avstå frånn att delta i ett
e beslut, sk
ka anmäla ddetta till
ordförannden, innann beslutet fatttas.
En leddamot som inte
i har gjort en sådan anmälan an
nses ha deltaagit i besluttet, om fullm
mäktige
fattar deet med acklaamation.

Omröstn
ningar (4 ka
ap. 20 § andrra stycket, 5 kap. 42-44
4 och 46 §§ KL,
K samt 2 § lag (1992:3
339) om
proportiionellt valsä
ätt)

27 § Näär omröstningar genom
mförs, biträdds ordförand
den av de tv
vå ledamöteerna som har utsetts
att justeera protokolllet.
Elektrroniskt möteessystem fåår användas för omröstn
ning. Vid ev
ventuella tek
ekniska prob
blem
genomfförs omröstnningarna så,, att ledamööterna avgerr sina röster efter upproop. Uppropeet sker
enligt upppropslistann.
Ordfööranden avgger alltid sin
n röst sist.
Sedann omröstningen har avslutats, befässter ordföraanden detta med ett klub
ubbslag. Därrefter får
inte någgon ledamott avge sin rö
öst. Inte helller får någo
on ledamot ändra
ä
eller ååterta en av
vgiven
röst efteer klubbslagget. Av protokollet ska framgå hurr ledamötern
na har röstaat.
Om oeenighet upppstår om ressultatet av enn öppen om
mröstning, sk
ka en ny om
mröstning
genomfföras omedeelbart.
28 § Enn valsedel som avlämnas vid en sluuten omrösttning ska up
ppta så månnga namn so
om valet
avser saamt vara om
märkt, enkel och sluten..
En vaalsedel är oggiltig om den
n
-

uupptar namnet på någo
on som inte är valbar,

-

uupptar fleraa eller färre namn än deet antal perssoner som sk
ka väljas,

-

uupptar ett namn
n
som in
nte klart utvvisar vem so
om avses.

Det soom sagts nuu gäller inte vid val som
m sker med tillämpning
t
g av proporttionellt valsätt. För
sådana vval finns särskilda föreeskrifter i laag.

Motione
er (5 kap. 23 § 2 p KL)

29 § Enn motion
-

sska vara skrriftlig och underteckna
u
ad av en elleer flera ledamöter.

-

ffår inte ta upp
u ämnen av
a olika slagg.

-

vväcks genom
m att den gees in till staadsledningsk
kontorets kaansli, eller vvid ett samm
manträde
m
med fullmääktige.
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En erssättare får väcka
v
en mo
otion bara näär ersättaren
n tjänstgör som
s ledamoot vid ett
sammannträde.
Komm
munstyrelseen ska två gåånger varje år redovisaa de motioneer som inte har beretts färdigt.
Redovissningen skaa göras på fu
ullmäktiges ordinarie sammanträden i april occh oktober.

Företagens initiativ
vrätt (3 kap. 17 § och 5 k
kap. 23 § 6 p KL)

30 § Sttyrelsen i ettt sådant företag som avvses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får vväcka ärend
den i
fullmäkktige om såddana ärenden som förettaget är skylldigt att se till
t att fullm
mäktige får ta
t
ställningg till.
Interpellationer (5 kap.
k
49-53 §§
§ KL)

31 § Enn interpellattion ska
-

vvara skriftliig och undertecknad avv minst en leedamot.

-

gges in till sttadsledningskontorets kkansli klock
kan 15.00 trre dagar föree det sammanträde
vvid vilket leedamoten av
vser att ställla den (senaast måndag klockan 155.00 om
ssammanträddet är på en torsdag).

Stadslledningskonntoret ska mångfaldiga
m
interpellatiionen och lååta lägga ut den på
fullmäkktiges bord före
f
sammanträdet.
En errsättare får lämna
l
in en interpellatiion under ettt sammantrräde, om erssättaren tjän
nstgör
som leddamot vid saammanträdeet.
En innterpellationn bör besvarras senast unnder det sam
mmanträde som följer nnärmast efteer det då
interpellationen stäälldes.
Ett svvar på en intterpellation
n ska vara skkriftligt. Up
ppgift om attt interpellattionssvar ko
ommer
att lämnnas vid visstt sammanträäde bör tas iin i kungöreelsen.
Den leedamot elleer de ledamö
öter som harr ställt interrpellationen
n ska få del aav svaret seenast
klockann 15.00 dageen före den sammanträädesdag, då svaret ska lämnas.
Om een interpellaation avser förhållanden
f
na i ett sådaant företag som
s avses i 3 kap. 17 eller
e
18
§§ KL, får den ordfförande till vilken interrpellationen
n har ställts överlämna till en av
fullmäkktige utsedd ledamot i företagets
f
sttyrelse att besvara interrpellationenn.
Ordfööranden i enn nämnd till vilken en innterpellation
n ställts får överlåta beesvarandet av
a
interpellationen tilll ordförandeen i styrelseen/direktion
nen i ett kom
mmunalförbuund där kom
mmunen
är medlem, om dennne på grund
d av sitt upppdrag har säärskilda föru
utsättningarr att besvaraa
interpellationen.
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Frågor ((5 kap. 54-56
6 §§ KL)

32 § Enn fråga ska
-

vvara skriftliig och undertecknad avv en ledamo
ot.

-

gges in till sttadsledningskontorets kkansli tre daagar före deet sammantrräde vid vilk
ket
lledamoten avser
a
att stäälla den.

Vad som sägs i 31 § gäller i tillämpliga delar ocksåå på fråga. Svar
S på fråggan behöverr dock
inte vara skriftligt.
En frååga bör besvvaras under det sammaanträde vid vilket
v
den har
h ställts.
När enn fråga besvvaras, får baara den som
m ställer fråg
gan och den
n som svararr, delta i
överlägggningen.

Beredning av ärend
den (5 kap. 26-34
2
§§ KL )

33 § Om
m fullmäktiige inte besllutar något annat, avgö
ör kommunsstyrelsen huur de ärendeen som
fullmäkktige ska behhandla ska beredas.
b
Styrellsen får upppdra åt en fö
örtroendevalld eller åt nåågon anställd att beslutta om remisss av
sådana äärenden.
Återredo
ovisning frå
ån nämndern
na (3 kap. 1 5 § KL)

34 § Fuullmäktige beslutar
b
om omfattninggen och form
merna för näämndernas återredovisning av
uppdragg som fullm
mäktige lämn
nat. Närmarre bestämmeelser härom
m anges i resspektive näm
mnds
reglemeente.
På kom
mmunfullm
mäktiges sam
mmanträde i april och oktober
o
varje år ska en redovisning
g
lämnas över de upppdrag som fullmäktige
f
gett styrelser och nämn
nder och soom ännu intee
slutförtss.
g (5 kap. 25 a och 31 § KL)
Prövning av ansvarrsfrihet och anmärkning

35 § Orrdföranden bereder i saamråd med vvice ordföraandena fråg
gor och ärennden om
ansvarsffrihet och anmärkning.
a
.
Om fuullmäktige inte
i beslutarr något annaat, bestämm
mer ordföran
nden i vilkeen ordning
förklarinngar över enn anmärkning som reviisorerna harr framställt i revisionsbberättelsen ska
s
inhämtaas från den nämnd
n
mot vilken anm
märkningen har
h riktats.
Valbered
dning

36 § Påå det första sammanträd
det med nyvvalda fullmääktige väljeer fullmäktigge en valberredning
för den löpande maandatperioden.
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Valbeeredningen ska
s lägga frram förslag i alla valäreenden som fullmäktige
f
ska behand
dla med
undantaag av valen av fullmäkttiges presidiium och vallberedning.
Fullm
mäktige kan dock beslutta att förrättta även ett annat
a
val utaan föregåennde berednin
ng.
Valbeeredningen bestämmer
b
själv sina arrbetsformerr.

Beredning av reviso
orernas bud
dget

37 § Orrdföranden bereder i saamråd med vvice ordföraandena reviisorernas buudget.
Justerin
ng av protok
kollet (5 kap
p. 61 och 62 §§ KL)

38 § Prrotokollet juusteras av orrdföranden och två led
damöter.
Om tvvå eller fleraa ledamöterr har fungeraat som ordfförande und
der ett samm
manträde, justerar
varje orrdförande dee paragraferr i protokolllet som redo
ovisar de deelar av förhaandlingarnaa som
ordförannden har lettt.
Fullm
mäktige får besluta
b
att en
n paragraf i protokollett ska justeraas omedelbaart. Paragraafen ska
redovisaas skriftligt,, innan fullm
mäktige justterar den.
Reserva
ation (4 kap.. 22 § KL)

39 § Om
m en ledam
mot har reserrverat sig m
mot ett beslu
ut och ledam
moten vill m
motivera
reservattionen, ska ledamoten
l
göra
g
det skrriftligt. Mottiveringen sk
ka lämnas ttill sekreteraaren före
den tidppunkt som har
h fastställtts för justeriingen av pro
otokollet.
Om fuullmäktige beslutar
b
att omedelbartt justera den
n paragraf i protokollet som reserv
vationen
avser, skka motiveriingen dock lämnas
l
så ssnart det kan
n ske och seenast under den
sammannträdesdag beslutet
b
fatttades.
Expedie
ering och pu
ublicering

40 § Uttdrag ur prootokollet skaa tillställas dde nämnderr, andra organ och perssoner som berörs av
beslutenn i protokollet.
Komm
munstyrelseen och komm
munens reviisorer ska dock
d
alltid tiillställas hella protokolllet.
Ordfööranden unddertecknar fu
ullmäktigess skrivelser och de andrra handlingaar som upprrättas i
fullmäkktiges namn,, om inte fu
ullmäktige bbeslutar annat.
41 § Prrotokollet skka utöver dee i 5 kap. 622 § KL uppsställda kraven på tillkän
ännagivandee även
inom saamma tid puubliceras på kommunenns webbplatts.
___________
Denna aarbetsordninng träder i kraft
k
den 155 oktober 20
014
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