Gruppledaröverenskommelse 2020-03-19
Närvarande; Carina Nilsson, Anja Sonesson, Björn Gudmundsson, Håkan Fäldt, Sara Wettergren,
Måns Berger, Magnus Olsson, Anders Skans och Charlotte Bossen, stadsjurist Daniel Svartek
Med anledning av Coronaepedemin och viljan att minimera riskerna för smittspridning, har
gruppledarna gjort denna överenskommelse att gälla från och med idag.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är beslutsför vid 31 närvarande ledamöter. Med ledamöter avses här även
tjänstgörande ersättare.
• Vid frånvaro i KF kommer beslut tas enligt den mandatfördelning i KF som valet fastställt. Det
betyder att ordföranden tolkar rösterna enligt antalet mandat för varje parti, även om inte
alla är närvarande eller fullt representerade. Detta förutsätter att ingen begär votering.
• Varje parti bör i debatten klargöra sin ståndpunkt så att den är känt. Om något parti inte
finns närvarande tolkas viljan utifrån KS-beslutet i ärendet med reservationer och särskilda
yttranden, eller att man på annat sätt meddelat sin vilja.
• Även underlag för minoritetsåterremiss bedöms utifrån antal mandat i KF enligt valresultatet.
Rekommendation till nämnderna
Vi enas vidare om att denna modell tillämpas i nämnderna om nämnden inte är fulltalig. Det
förutsätter att nämnden är beslutsför , dvs. att fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Med
ledamöter avses här även tjänstgörande ersättare.
• Möjlighet att delta digitalt kommer att finnas framöver i nämnderna och då skall de ordinarie
ledamöterna erbjudas detta om man inte kan eller bör närvara.
• Först därefter går ersättare in på ordinarie plats i den ordning som är överenskommen sedan
tidigare.
• Ersättare ska ha en möjlighet att medverka digitalt för att ersätta ordinarie ledamot från det
egna partiet som inte kan medverka fysiskt eller digitalt, eller för att säkra beslutsförheten i
nämnd eller utskott.
•

Det är bra om man så snart som möjligt meddelar nämndssekreteraren om förhinder,
respektive om man vill delta digitalt.

•

Det kommer att meddelas särskilt när en teknisk lösning för ledamöter att delta på distans
finns på plats.

