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Arbetsordning för fullmäktigeberedningar 

Utöver vad som föreskrivs om fullmäktigeberedningar i lag eller annan 

författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Allmänna bestämmelser 

1 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera fullmäktigeberedningar för 

beredning av vissa ärenden eller grupper av ärenden. 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, eller efter ett 

omval, rättelse, eller extra val till fullmäktige har genomförts, väljer 

fullmäktige för kommande eller återstoden av mandatperioden ordinarie 

fullmäktigeberedningar. 

3 § Val av fullmäktigeberedningar förrättas på det sammanträde vid vilket 

fullmäktige väljer styrelsen och övriga nämnder. 

4 § Vid valen av ledamöter och ersättare i fullmäktigeberedningen är den 

valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som uppställs i 

1 kap. 7 och 8 §§ KL. 

Antalet ledamöter 

5 § Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i 

en särskild beredning samt mandattiden för denna. 

Ledamöter i fullmäktigeberedningar ska utses på samma sätt som övriga 

förtroendevalda. 

Presidium 

6 § Bland ledamöterna i beredningen väljer fullmäktige en ordförande och 

två vice ordförande för den tid som de har valts till ledamöter. Val av 

presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads 

utgång. 

Initiativrätt  

7 § En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt 

uppgiftsområde.  

Fullmäktigeberedningarnas uppgifter 

8 § En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att 

överlämna till beredningen. 

9 § En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som 

hör till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de 

framställningar som fullmäktigeberedningen finner påkallade.  

10 § En fullmäktigeberedning får från kommunens styrelse, nämnder och 

anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att 

fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

11 § Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, skall en 

nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges möjlighet att yttra 

sig. 
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12 § Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som 

beretts av en fullmäktigeberedning. 

Övriga arbetsformer 

13 § För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i 

kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 

sammanträden, beslutförhet och protokoll. 


