
 

 
 

 Kommunfullmäktiges gruppledare 2020-03-23 

Överenskommelse mellan kommunfullmäktiges gruppledare 
Gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna är överens om nedanstående 
frivilliga sammanträdesordning för minimering av risker och spridning av COVID-19. 

1. Samtliga sammanträden för instanser som inte är beslutsfattande, det vill säga beredningar, 
råd och kommittéer, ställs in.  

2. Nämndernas presidier tillsammans med förvaltningschef bedömer inför varje sammanträde 
vilka ärenden som är verksamhetskritiska och därför behöver handläggas av nämnden. För 
det fall inga verksamhetskritiska ärenden föreligger ställs det sammanträdet in. 

3. Antalet förtroendevalda som tjänstgör under sammanträden minskas till ledamöter och 
tjänstgörande ersättare. Om förtroendevald tillhör riskgrupp, dvs äldre än 70 år eller person 
med nedsatt immunfunktion, uppmanas ersättare att tjänstgöra i dennes ställe. 

4. Antalet medverkande tjänstepersoner under sammanträden minskas till det minimum som 
krävs för att genomföra sammanträden. Det kommer inte att ske några fysiska föredragningar 
av tjänstepersoner. 

5. Kommunfullmäktiges ordinarie presidium, efter rekommendation från förvaltningen, bedömer 
och avgör inför varje sammanträde vilka ärenden som är verksamhetskritiska och därför 
behöver handläggas av kommunfullmäktige. För det fall inga verksamhetskritiska ärenden 
föreligger inför sammanträdet beslutar presidiet, efter samråd med kommunstyrelsens 
presidium, att ställa in det sammanträdet. 

6. Antalet förtroendevalda som tjänstgör under kommunfullmäktiges sammanträden minskas till 
ledamöter och tjänstgörande ersättare. Minsta antal förtroendevalda i tjänst för att 
kommunfullmäktige ska vara beslutsmässigt är 21. För att samtliga partier ska vara 
representerade behöver det vara 25 tjänstgörande. Socialdemokraterna 8 st, 
Sverigedemokraterna 6 st, Centerpartiet 4 st, Moderaterna 4 st, Kristdemokraterna 1 st, 
Vänsterpartiet 1 st, Liberalerna 1 st. 
Om förtroendevald tillhör riskgrupp, dvs äldre än 70 år eller person med nedsatt 
immunfunktion, uppmanas ersättare att tjänstgöra i dennes ställe. 

7. Denna överenskommelse gäller längst till 2020-06-30, därefter får ett nytt beslut fattas. 

Ingmar Bernthsson (S) Jonas Mattsson (SD) Niklas Larsson (C) 

Lars-Anton Ivarsson (M) Andreas Andersson (KD) Marie Winther (V) 

Erling Persson (L) 
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