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Revidering av kommunfullmiiktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens fdrslag till beslut i kommunfullmdktige

I(ommunfulhnktige antar upptittat forslag till revidering av arbetsordning for kommunfullmdktige.
Bakgrund
Med anledning av en lagindring om fullmiktiges mandatperiod har kommunfuIlmiktiges
presidium foreslagit en revidering av fullmiknges arbetsordning.
Administrativa enheten hat gjort en civersyn av arbetsordningen och bland annat uppdaterat
andta stycket under 5 $ som avset tidpunkten for nar det nyvalda fultmnktige ska sammantada f6r forsta gingen. (Se I(L 5 kap 5 $).
Ovnga foreslagna revideringar i arbetsotdrungen

ir

hur.'udsakligen av redaktionell karaktir.

Arbetsutskottets fOrslag
Forslaget civerensstimmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling

pi

sammantrddet

Ordforande Johan Abrahamsson (\f) tar upp arbetsutskottets forslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med forslaget.
Underlag f6r beslut
Tjdnsteskrivelse upprittad av kommunsekreterare Malin Eriksson 201,5-08-07, Revidering
av kommunfullmlktiges arbetsordmng.
Forslag till reviderad arbetsordrung.

Cirkuldr 1'4:15 frhr, SI(L, Ett nytt forslag till arbetsordning for fultmdkuge inklusive brlagan
Arbetsotdmng for fullmdktige - ett underlag fcir lokala bedomningar.
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Revidering av kommunfullmdktiges arbetsordning
F6rslag till beslut

I{ommunfullmiktige antar

det reviderade forslaget

till arbetsordning for

kommunfullmnkuge.
Bakgrund
Med anledning av en lagdndring om fullmdktiges mandatperiod har
kommunfullmikuges presidium foreslagit en revidedng av fullmdktiges
arbetsordning.

Administtativa enheten har got en civetsyn av arbetsordmngen och bland annat
uppdaterat andra stycket under 5 $ som avser tidpunkten for ndr det nlwalda
fulmnktige ska sammantada for forsta gingen. (Se I(L 5 kap 5 $).
Ovriga foreslagna tevideringat i arbetsordningen 6r huvudsakligen av redaktronell
natur.

Underlag fdr beslut
Tjlnsteskrivelse upprittad av kommunsekretetare Malin Eriksson 2015-08-07,
Rer,,idenng av kommun fulmnktige s arb ets ordning
Forslag

ti-II

reviderad arbetsordning

Cirkulfu 14:15 fuin SI(L, Ett nytt forslag rll arbetsordning for fullmiktige
inklusive bilagan Arbetsordning for fullmiktige - ett underlag for lokala
bedomningar

Ola Blomberg

Malin Eriksson

administrativ chef

kommunsekreterare

c

Dnr:

Sida: 1 (1)

