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2023-§ 62   Dnr: KS.2022.0306 
 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Den 21 september 2022 (§ 108, diarienummer KS.2022.0306-6) reviderades 
arbetsordningen för kommunfullmäktige, och den började gälla den 1 januari 
2023. 
Paragraf 37 i arbetsordningen, kapitlet om fullmäktigeberedningar, behöver 
revideras igen då det framkommit att en sammansättning av en beredning inte 
kan tillsättas på det vis det står idag. Några meningar har bytt plats, några 
meningar har tagits bort, och några har tillkommit eller ändrats. 
Förslag på ny text hela § 37 i arbetsordningen följer nedan och kan jämföras med 
texten som står i den nuvarande arbetsordningen: 

Fullmäktigeberedningar 
37 § Kommunfullmäktige får inrätta tillfälliga beredningar med uppgift 

att bereda, granska och följa upp resultaten av verksamheten inom 
ett för beredningen angivet område. 

 
Kommunfullmäktige ska i särskilda beslut ge direktiv och uppdrag 
till fullmäktigeberedningar samt göra de avgränsningar av 
arbetsuppgifterna som behöver anges. 
 
Beredningarna har initiativ- och förslagsrätt i kommunfullmäktige. 
Beredningarna har också rätt att föreslå kommunfullmäktiges 
ordförande att kommunfullmäktige ska hålla temadebatter i frågor 
som håller på att beredas. 
 
Beredningarna har rätt att, efter särskilt beslut av beredningen, 
hålla öppna möten för att inhämta synpunkter från allmänheten. 
 
Kommunstyrelsen svarar för att administration och 
sekreterarfunktioner tillgodoses på lämpligt sätt. 
 
Beredningarnas arbetsformer regleras närmare i ”Handbok för 
fullmäktiges beredningar” som hittas på finspang.se 

Beredningsstyrgrupp för fullmäktigeberedningar 
Kommunfullmäktige utser en parlamentarisk politisk 
beredningsgrupp som leds av kommunfullmäktiges presidium. 
Beredningsstyrgruppens uppdrag är att ta fram 
uppdragsbeskrivningar för nya beredningsuppdrag, ge förslag på 
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beredningens storlek samt följa upp beredningarnas arbete genom 
avstämningar under arbetets gång. 

Fullmäktigeberedningarnas sammansättning 
Kommunfullmäktige beslutar vilken sammansättning beredningar 
ska ha utifrån uppdragens komplexitet, och detta sker i samband 
med tillsättning av beredningarna. Sammansättningen bereds och 
föreslås av beredningsstyrgruppen. Alla beredningar ska ha en 
ordförande och en vice ordförande.  

Yrkanden 
Inge Jacobsson (M) yrkar på ett tillägg i texten under § 37, kommunfullmäktiges 
arbetsordning, lydandes: 
”Beredningarnas förhållningssätt till allmänheten ska präglas av en inbjudande 
och öppen attityd. Allmänheten ska känna sig välkomnande med synpunkter och 
idéer, samt kunna ha ett deltagande engagemang i beredningsprocessen.” 
Mats Annerfeldt (S) yrkar på ett tillägg i inledningen av kommunfullmäktiges 
arbetsordning lydandes: 
”Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutade demokratiska församling. 
Den politiska styrningen av kommunen ska präglas av en inbjudande och öppen 
attityd.  
Allmänheten och kommuninnevånare ska känna sig välkomna att komma med 
synpunkter och idéer för att skapa deltagande och en levande demokrati.” 
 
Mats Annerfeldt (S) yrkar vidare att det under § 37 i kommunfullmäktiges 
arbetsordning lägga till följande text: 
”Beredningarna har rätt att hålla öppna sammanträden och samråd där 
allmänheten är välkommen att delta. Beredningen bestämmer utifrån givet 
uppdrag i vilken omfattning detta ska ske.” 
 
Torgny Maurer och Lars Svensson (båda SD) och Lise-Lott Öhr (V) yrkar bifall 
till Inge Jacobssons (M) yrkande. 
Mikael Wallin (L) begär ajournering. 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar efter ajournering att det är två olika tilläggsyrkanden 
och ställer dem var för sig på bifall eller avslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Inge Jacobssons (M) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Mats Annerfeldts (S) 
tilläggsyrkande. 
Torgny Maurer (SD) begär votering. 
Omröstning 
Votering har begärts och handuppräckning genomförs. 
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De som röstar för Mats Annerfelds (S) tilläggsyrkande är följande: 
Hugo Andersson (C) 
Mikael Wallin (L) 
Anne Kron (S) 
Frida Granath (S) 
Jan-Erik Heintze (S) 
Mats Annerfeldt (S) 
De som röstar för Inge Jacobssons (M) tilläggsyrkande är följande: 
Inge Jacobsson (M) 
Per-Olov Strandberg (M) 
Lise-Lott Öhr (V) 
Torgny Maurer (SD) 
Lars Svensson (SD) 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifaller Mats Annerfeldts (S) 
tilläggsyrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut 
med Mats Annerfeldts (S) tilläggsyrkande. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs 
kommun, med tilläggsändringar enligt Mats Annerfeldts (S) yrkande 
enligt ovan. 

2. Att upphäva nu gällande arbetsordning beslutad 21 september 2022 av 
kommunfullmäktige, och att den upphävs i samband med att den nya 
arbetsordningen träder i kraft 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
3. Att paragrafen justeras omedelbart 

Reservation 
Inge Jacobsson (M), Per-Olov Strandberg (M) och Lise-Lott Öhr (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) tilläggsyrkande. 
Justering 
 
……………………………… ……………………………… 
Mikael Wallin (L)  Mats Annerfeldt (S) 
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