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Reglemente Förnyelseberedningen 
Antaget av kommunfullmäktige 2016-12-08 § 133 
 

 

Uppdrag till Förnyelseberedningen 
 
Förnyelseberedningen har i uppdrag att presentera åtgärder för att attrahera fler yngre i 
politiken samt bereda ärenden med anledning av detta till kommunfullmäktige. 
Fullmäktigeberedningen har inrättats med stöd av Kommunallagen 3 kap. 7 § och 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-22  § 91. 
 
 

Förnyelseberedningens uppgifter och verksamhet 
§ 1 
Förnyelseberedningen har i uppdrag att presentera åtgärder för att attrahera fler yngre i 
politiken samt bereda ärenden med anledning av detta till kommunfullmäktige. 
Förnyelseberedningen ska ha rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige i samråd med 
kommunfullmäktiges presidium. 
Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en 
fullmäktigeberedning. 
 

Förnyelseberedningens organisation 
§ 2 
Förnyelseberedningen är organisatoriskt knuten till kommunfullmäktige 
 

Ansvar och rapportering 
§ 3 
Beredningen ska rapportera till kommunfullmäktiges presidium och till 
kommunfullmäktige. 
Under beredning kan frågor ställas till nämnderna. 
 
Beredningen ska bevaka frågor som kan beröra yngre i respektive nämnd. 
Fullmäktigeberedningen äger rätt att genomföra offentliga möten. 
 
Utdrag ur Kommunallagen 3 kap 7 §: 
7 § För beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som skall avgöras av 
fullmäktige får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar. 
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En fullmäktigeberednings sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. En sådan 
beredning får dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om fullmäktige 
har medgett det. Lag (2002:249). 
 

Förnyelseberedningens arbetsformer 

Sammansättning 
§ 4 
Förnyelseberedningen består av en ledamot för varje parti M, L, C,KD, S V, MP, SD, 
utan ersättare. 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av Kommunfullmäktige efter förslag 
från Valberedningen. 
Beredningens ledamöter utses för en tid av 4 år från och med den 1 januari året efter att 
val till Kommunfullmäktige hållits. 
Vid behov kan representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information och 
diskussion i en särskild fråga. 
 

Tidpunkt för sammanträden 
§ 5 
Förnyelseberedningen sammanträder på dag och tid som beredningen eller ordförande 
bestämmer. 
Beredningen sammanträder fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga 
påkallar detta. Sammanträdesplan fastställs vid årets första sammanträde. 
 

Kallelser 
§ 6 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 

Protokoll 
§ 7 
Protokoll ska föras vid sammanträdena.  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Beredningen utser inom sig en sekreterare som för protokoll vid sammanträden. 
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Ersättare för ordföranden 
§ 8 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde öppnar den till åldern äldste ledamoten mötet för att välja 
tillfällig ordförande för mötet. 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid övertar vice ordförande dennes uppgifter.  
 

Arvode 
§ 9 
Förnyelseberedningen följer kommunens regelverk för arvoden.  
Sammanträdesarvoden och reseersättningar betalas av kommunfullmäktige.  
 

Ekonomi 
§ 10 
Kommunfullmäktige ansvarar för att budgetmedel tilldelas Beredningen. 
 

  
  
  

 


	Reglemente Förnyelseberedningen
	Uppdrag till Förnyelseberedningen
	Förnyelseberedningens uppgifter och verksamhet
	Förnyelseberedningens organisation
	Ansvar och rapportering
	Förnyelseberedningens arbetsformer
	Sammansättning
	Tidpunkt för sammanträden
	Kallelser
	Protokoll
	Ersättare för ordföranden
	Arvode
	Ekonomi


