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HÄRRYDA KOMMUN ●

Eftermiddagens program

- Politisk organisation

- Kommunfullmäktiges arbetsordning

PAUS

- Offentlighet och sekretess

Gruppmöten startar kl 17.00

Sammanträdet kl 18.00
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Härryda kommun
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- 39 000 invånare

- 29 182 st
röstberättigade på 
valdagen 2022

- 51 ledamöter och 
28 ersättare i 
kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige
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- Högst beslutande organet

- Kommunfullmäktige inrättar styrelse, nämnder 
och beredningar

- Kommunstyrelsen samordnar
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Ny politisk organisation
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Framtidens välfärd 

och samhällsutveckling

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

- ks enligt kommunallagen

- samhällsbyggnadsnämnd

- nämnd för övriga frågor

Tillfälliga beredningar

Valberedning

Revisorer 

Valnämnd

Kommundirektör
(en samlad förvaltning)

Miljö- och 

bygglovsnämnd

Överförmyndar-

nämnd
Nämnd 

för utbildning, 

kultur och fritid

Socialnämnd

Utskott 

för individärenden 

inom skolområdet <Utskott 

Utskott 

för individärenden 

inom socialtjänsten
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Sammanträde i korthet

• Upprop

• Ersättare sätts in 

• Två justerare utses

• Dagordningen fastställs

• Tillkännagivna ärenden behandlas

• Sammanträdet bör avslutas senast kl. 22
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Ordföranden, presidium
• Ordförande

• Förste vice ordförande

• Andre vice ordförande

• Presidium
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Sammanträden – dag, tid och plats
• Fullmäktige beslutar om sammanträdesdagar

• Ordföranden beslutar om tid och plats

• Extra sammanträde

• Ändrad tid och plats

• Inställt sammanträde
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Kallelse och tillkännagivande
• Minst en vecka före sammanträdet

• Skickas elektroniskt (genom Meetings)

• Uppgift om tid, plats och ärenden

• Ordföranden bestämmer vilka övriga handlingar som skickas ut före 
sammanträdet
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Fortsatt sammanträde
• Sammanträdena bör avslutas kl. 22

• Fullmäktige beslutar om förlängning i de fall sammanträdet ska 
fortsätta efter kl. 22

• Fullmäktige kan fatta beslut om fortsatt sammanträde en annan dag

• Fullmäktige kan besluta om bordläggning av resterande ärenden
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Deltagande på distans
• Om särskilda skäl föreligger

• Tekniska krav ska vara uppfyllda (ljud- och bildöverföring ska ske i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor)

• Önskemål ska anmälas i god tid

• Ordföranden avgör

• Riktlinjer
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När du inte kan delta vid sammanträdet
• Anmäl till gruppledare

• Anmäl om du avbryter tjänstgöring under pågående sammanträde

• Avbryter du tjänstgöring kan du inte åter tjänstgöra vid samma 
sammanträde (undantag vid jäv)

• Logga ut dig från närvaro och voteringssystemet om du lämnar 
sammanträdet
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Ersättare
• Ersättare som påbörjat tjänstgöring har förtur (även om ersättare som 

står högre upp på listan kommer till sammanträdet)

• Ordinarie ledamot går in oavsett om ersättare påbörjat tjänstgöring

• Byte sker i regel i samband med nytt ärende (ordföranden beslutar)
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Turordning för handläggning av ärenden

• Ordningen i tillkännagivandet styr

• Fullmäktige kan besluta om ändring (t.ex. vid fastställande av 
dagordning)
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Yttranderätt vid sammanträdet
• Ledamöter

• Inbjudna talare

• Kommundirektören

• Kommunsekreterare och kommunjurist

• Ordförande/vice ordförande i nämnd, beredning bolag i vissa ärenden

• Revisorerna och deras sakkunniga (i vissa ärenden)

• Ersättare när de väckt ärende (interpellation eller fråga)

• Allmänhetens frågestund
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Talarordning på sammanträdet
• Anmälan i närvaro- och voteringssystemet

• Replikskiften innebär avsteg i talarordningen 

• Replik under högst två minuter 

• Avslutande kontrareplik (för ursprunglig talare)

17



HÄRRYDA KOMMUN ●

Ordning vid sammanträdet
• Ordföranden ansvarar

• Talare som avlägsnar sig från ämnet får tas ifrån ordet om hen inte 
rättar sig efter tillsägelse från ordföranden

• Om uppträdande strider mot god ordning får tas ifrån ordet om hen 
inte rättar sig efter tillsägelse från ordföranden (dock inte p.g.a. 
innehåll i talarens yttrande)

• Vid störande uppträdande får ordföranden utvisa en person från 
sammanträdet om hen inte rättar sig efter tillsägelse (gäller även 
ledamöter och ersättare)

• Ordföranden får ajournera eller upplösa sammanträdet vid oordning
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Avstå från att delta i beslut
• Anmälan ska göras innan beslut fattas

• Acklamation eller votering (omröstning)
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Jäv
• Ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående

• Du ska själv anmäla jäv

• Ordföranden eller annan ledamot kan påtala att ledamot är jävig

• Fullmäktige kan pröva frågan om jäv
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Yrkanden
• Efter ordföranden kontrollerat yrkanden och befäst dessa med 

klubbslag får yrkanden inte ändras/tillkomma

• Muntligt och skriftligt (samstämmigt)

• Materiella och formella yrkanden
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Bordläggning och återremiss
• Minoritetsbeslut en gång per ärende

• Bordläggning, ärendet tas i regel upp vid nästa sammanträde och i 
befintligt skick

• Återremiss, motiveras  av praktiska skäl och ytterligare beredning av 
ärendet hanteras i nämnd/beredning
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Ordförandens propositionsvägran
• Ordföranden får vägra att lägga fram yrkanden (förslag till beslut) i två 

fall

oNytt förlag, propositionsvägran är obligatorisk

oOlagligt beslut, propositionsvägran är möjlig
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Omröstning
• Närvaro- och voteringssystemet används i regel

• Avlagda röster kan inte ändras eller återtas efter klubbslag

• Ordföranden kan vara skyldig att rösta (om det krävs för att ärendet 
ska kunna avgöras)

• Ny omröstning genomförs omedelbart om oenighet uppstår om  
resultatet

• Sluten omröstning sker vid val och anställning av personal (om 
votering har begärts)
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Reservation
• Ledamot som deltagit i beslutet kan reservera sig

• Anmäls innan sammanträdet är slut

• Använd närvaro- och voteringssystemet men säg detta även muntligen

• Gruppreservation är möjlig men var tydlig

• Skriftlig reservation ska ha kommit in innan justering av protokollet
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Motioner
• Ska ha kommit in senast fem arbetsdagar före sammanträdet (e-tjänst 

finns)

• Remitteras vid sammanträdet

• Skriftlig och undertecknad

• Får inte ta upp ämnen av olika slag

• Ersättare kan lämna in motion vid tjänstgöring som ledamot

• Motionären får föredra motionen under högst en minut

• Remitteras för beredning
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Interpellationer
• Ska ha kommit in senast fem arbetsdagar innan sammanträdet (e-

tjänst finns)

• Skriftlig och undertecknad

• Får ställas till ordföranden i nämnder,  fullmäktigeberedningar och hel-
och delägda kommunala bolag (svaret får överlåtas till annan person)

• Skriftligt svar

• Ersättare får delta vid överläggningen om hen ställt interpellationen
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Frågor
• Ska ha kommit in senast fem arbetsdagar innan sammanträdet (e-tjänst finns)

• Skriftlig och undertecknad

• Får ställas till ordföranden i nämnder,  fullmäktigeberedningar och hel- och delägda 
kommunala bolag (svaret får överlåtas till annan person)

• En fråga, inte flera frågor som avser olika ämnen 

• Ska vara relativt enkel att besvara

• Svaret behöver inte vara skriftligt

• Vid överläggningen deltar enbart frågeställaren och den som besvarar frågan

• Ersättare får delta vid överläggning om hen ställt frågan
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Protokoll, justering och publicering
• Ordföranden ansvarar för protokollet

• Protokoll justeras av ordföranden och minst två ledamöter

• Senast 14 dagar efter sammanträdet (i regel sker detta en vecka efter 
sammanträdet)

• Tillkännagivande av justerat protokoll på kommunens anslagstavla

• Publicering på Härryda.se
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Kommunfullmäktiges beredningar
• Valberedningen

• Framtidens välfärd och samhällsutveckling (den fasta beredningen)

oHar till uppgift att utifrån behovet av framtidens välfärd och 
samhällsutveckling göra omvärldsbevakning, ta fram rapporter och 
analyser som underlag till fullmäktiges övergripande mål och 
inriktningar samt att i övrigt bereda ärenden på uppdrag av 
kommunfullmäktige.

• Fullmäktige kan besluta om att tillsätta tillfälliga beredningar
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Upphörande av uppdrag
• Avsägelse (e-tjänst finns)

• Uppdraget i fullmäktige upphör genast om du inte är valbar (flyttar till 
annan kommun)

• Informera ordföranden/kansliet direkt om du flyttar till annan 
kommun
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