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Instruktion för fullmäktigeberedningar

Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23. Reviderad 2015-10-26. Reviderad 
2017-05-29. Gäller fr.o.m. 2017-06-01 dnr 2012/605. 
 
Instruktionen utgör bilaga till kommunfullmäktiges Arbetsordning. 
 
Allmänt 
 
§ 1 
Fullmäktigeberedningar är kommunfullmäktiges redskap för politiska uppgifter. Be-
redningar inrättas för behandling av komplexa ärenden av brett allmänt intresse, t ex i 
vägvals- och utvecklingsfrågor där kommunen har att göra strategiska överväganden. 
 
Beredningar ska sträva efter hög grad av medborgardialog.  
 
Beredningarna ska regelbundet rapportera till kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden för en fullmäktigeberedning kan interpelleras enligt 5 kap 49 § kom-
munallagen. Reglerna i kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 gäller.  
 
Beredningar kan vara fasta eller tillfälliga. De fasta beredningarna ska med undantag 
för Valberedningen, tillsättas proportionellt. 
 
Tillfälliga beredningar inrättas vid behov. Dessa kan tillsättas proportionellt eller 
parlamentariskt.  
 
Fasta beredningar 2015-2018 
 
Beredning för Omsorg  
Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör omsorg om medborgarna, ex-
empelvis äldreomsorg, samt stöd till barn och familjer. 

Beredningen Samhällsbyggnad 
Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör fysisk planering (mark, vatten 
och boende). 
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Beredningen för Samhällsutveckling  
Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör miljö, folkhälsa samt näringsliv 
och turism.  

Beredningen för Kultur, idrott och fritid 
Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör kultur-, idrott- och fritidsområ-
dena. 
 
Beredning för Lärande  
Beredningen arbetar långsiktigt med frågor som rör utbildning och utveckling av 
Ängelholms skolor.  

Valberedning 
Beredningen lägger fram förslag till ledamöter och ersättare för de val kommunfull-
mäktige har att göra.  
 
 
Beslut om fullmäktigeberedning samt direktiv 
 
§ 2 
Kommunfullmäktige beslutar om fasta och tillfälliga beredningar samt vilka uppdrag 
som ska överlämnas till en fullmäktigeberedning och direktiv för dessa uppdrag. 
 
Externa kontakter och medborgardialog 
 
§ 3 
Beredningen förutsätts ta kontakt med organisationer, intressegrupper och liknande 
för att öka sin kunskap inom området, men också för att fånga upp medborgarnas 
synpunkter inom ramen för beredningens uppdrag. Genom ledamöternas kontakter 
med medborgarna kan debatterna i fullmäktige fördjupas. 
 
Mandattider 
 
§ 4 
Mandattiden för ordförande och vice ordförandena i en fast beredning är mandat- 
perioden om fyra (4) år. 
 
Mandattiden för ledamot i både de fasta och tillfälliga beredningarna bestäms efter 
uppdragets längd.  
 
 
Ledamöter och ersättare 
 
§ 5 
Valberedningen tillsätts parlamentariskt med en representant för varje parti i kom-
munfullmäktige. Övriga fasta beredningar tillsätts proportionellt med 13 ordinarie le-
damöter. 

Ledamöter i bredningen väljs inom eller utom kommunfullmäktige. De politiska par-
tierna i kommunfullmäktige nominerar ledamöter. 
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Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen, Myndighetsnämnden och Välfärds-
nämnden får inte tillika väljas in i en fast beredning. 

Tillfällig beredning får adjungera ledamöter. 

 
Ordföranden 
 
§ 6 
Fullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bered-
ningarna.  
 
Ordföranden och vice ordförandena väljs bland ordinarie ledamöter eller ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförandens roll är: 

• leda arbetet i beredningen och tillsammans med vice ordförandena represen-
tera beredningen 

• kalla till sammanträde med beredningen och leda dessa sammanträden 
• se till så att arbetet följer direktiven i kommunfullmäktiges uppdrag 
• vid tveksamheter samråda med vice ordförandena  
• rapportera från beredningens arbete till kommunfullmäktiges presidium 

 
Närvarorätt för utomstående 
 
§ 7 
Beredningen har rätt att, i rimlig omfattning, kalla utomstående för att lämna upplys-
ningar. Beredningen skall därvid vara särskilt uppmärksam på jävsregler. 
 
Handläggningsrutin 
 
§ 8 

 Kommunfullmäktige fastställer en årlig plan för uppdrag till kommun-
fullmäktiges beredningar.  

 
 Utifrån omvärldsbevakning tar beredningspresidier och huvuduppdrag 

fram förslag till årsplan. Det samlade presidiet (kommunfullmäktiges pre-
sidium och kommunstyrelsens presidium) analyserar förslagen och priori-
terar. Fullmäktiges presidium förankrar förslagen med beredningspresidi-
erna och lägger sedan fram förslag till årsplan till fullmäktige. Årsplanen 
antas av fullmäktige vilket innebär att beredningarna tilldelas nya uppdrag. 
10 ledamöter väljs till vartdera beredningsuppdrag. 

 
 Beredningens presidium tar fram en projektplan med bakgrund, syfte, mål, 

avgränsningar, tidplan och genomförande. När projektplanen är godkänd 
av fullmäktiges presidium kan ordförande kalla beredningens ledamöter 
till ett första möte. 

 
 Beredningen genomför sitt uppdrag genom kunskapsinhämtning och ana-

lys. Beredningen ska, om så är lämpligt med hänsyn till uppdragets karak-
tär, använda medborgardialoger som en del av kunskapsinhämtningen. 
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Beredningen skriver minnesanteckningar vid möten och föreläsningar. 
Dessa godkänns av beredningens ordförande och representant från oppo-
sitionsparti. 

 
 Alla beredningsledamöter ska löpande förankra beredningens arbete i sitt 

parti. 
 

 Ifall beredningen anser sig behöva vägledning i t.ex. inriktning eller av-
gränsning finns det möjlighet till en vägledningsdebatt i fullmäktige.  

 
 Ifall beredningen anser sig behöva förlängning av uppdraget, kan bered-

ningspresidiet anhålla om anstånd. Gäller anståndet två månader eller 
mindre tar fullmäktiges presidium beslut som anmäls till fullmäktige. Gäl-
ler anståndet tre månader eller längre tar fullmäktige beslut. 

 
 Resultatet av beredningens arbete redovisas i en rapport till kommunfull-

mäktige. I rapporten framförs både majoritetens förslag och eventuella re-
servationer från minoriteten. Avvikande åsikter kan även redovisas i en re-
servation som en bilaga till rapporten. 

 
 Slutdebatt hålls i kommunfullmäktige med beredningens rapport som un-

derlag. Beredningen bearbetar synpunkter som framkommit och justerar 
vid behov slutrapporten. 

 
 Beredningen överlämnar slutlig rapport till kommunfullmäktige. Kom-

munfullmäktige bedömer om uppdraget är fullgjort och remitterar rappor-
ten till kommunstyrelsen för beredning enligt kommunallagen.  

 
 Kommunstyrelsen bereder ärendet ur ekonomisk, juridisk och verksam-

hetsmässig synvinkel samt stämmer av mot kommunens styrmodell Rat-
ten.  

 
 Kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunfullmäktige för avgö-

rande. 
 

 Kommunstyrelsen verkställer/genomför kommunfullmäktiges beslut. 
 

 
Rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige  
 
§ 9 
Beredning får väcka ärenden i kommunfullmäktige enligt 5 kap 23 § kommunallagen. 
 
 
Arvoden 
 
§ 10 
Uppdragen som ordförande och vice ordföranden är arvoderade. Arvode betalas för 
den tid ordföranden är vald oavsett om beredningen har pågående uppdrag eller inte.  
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Ledamöter har rätt till sammanträdesarvode avseende de möten som ordföranden 
kallar till och som uppdraget föranleder. 
 
 
Budget 
 
§ 11 
Beredningens budget avser att täcka kostnader för arvoden, resor och förlorad ar-
betsförtjänst till beredningens ledamöter, förtäring vid sammanträden med bered-
ningen, genomförande av medborgardialog och eventuella studiebesök. 
 
 
./.  


