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Nr 33. Förslag till justeringar i kom-
munfullmäktiges arbetsordning 
KSN-2012-1306 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att, med justeringar enligt nedan av presidiets 
förslag, anta arbetsordning enligt ärendets bilaga. 
 
”§8: sista meningen: ….om inte dennes parti… 
omformuleras: … om inte ledamotens parti… 
  
§ 11: sista meningen: ….eller den som denne 
utser. 
omformuleras: … eller den som gruppledaren 
utser’’ 
  
§ 17: andra stycket: …sammanträde då denne 
tjänstgör … 
omformuleras: …sammanträde då ersättaren 
tjänstgör …” 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till för-
mån för att i ”§ 21 att debattiden i omgång 1 och 2 
ska vara fyra minuter.” 
 
Uppsala den 6 februari 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk, Louise Landerholm Bill (alla M), 
Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zet-
terberg, Milischia Rezai (alla S), Rickard Malm-
ström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 

 
 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har i skrivelse 
den 17 december 2012 föreslagit justeringar av 
fullmäktiges arbetsordning. Bilaga.  
 
Den viktigaste ändringen är att talartiden för 
replik vid ärendedebatter minskar från två till en 
minut och att tiden för inlägg vid interpellationer 
minskar från fyra till tre minuter. Presidiet noterar 
att arbetsordningen, inklusive talartider, bör prö-
vas löpande. Förslaget innehåller också en språk-
lig översyn och förtydliganden.  
 
Förslaget har diskuterats med gruppledarna. Pavel 
Gamov (SD) har efter gruppledarmötet framfört 
att dagens talartider bör gälla även framgent. 
Maria Gardfjell (MP) har framfört att talartiden 
för alla typer av frågor ska vara tre minuter. 
Presidiet har kommenterat detta i skrivelsen. 
 
Föredragning 
Kommunledningskontoret har medverkat i pre-
sidiets arbete. 
 
Kommunen behöver löpande se över och effek-
tivisera sina processer. Det är naturligt att full-
mäktiges arbetsordning ses över regelbundet. De 
ändringar som nu föreslås kan ge en snabbare 
ärendehandläggning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Innan den nya arbetsordningen prövats går det 
inte att bedöma några ekonomiska konsekvenser. 
 
 




























