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§ 32 

Beslut om inrättande av fullmäktigeberedning gällande 
framtagande av förslag till politisk organisation för 
mandatperioden 2022-2026 
Dnr KS/2021:291 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en fullmäktigeberedning för 
framtagande av förslag om politisk organisation för mandatperioden 2022-
2026. 

2. Fullmäktigeberedningen består av 11 ledamöter, varav 6 ledamöter från 
oppositionen och 5 ledamöter från styret. Ordförande hämtas från styret. 

3. Kommunfullmäktiges valberedning aktiveras för framtagande av förslag 
på ledamöter som väljs på fullmäktiges sammanträde 2021-04-12. 

4. Fullmäktigeberedningen ska senast under mars månad 2022 presentera sin 
slutrappo1t med tillhörande förslag på den politiska- och 
tjänstemannaorganisationen, samt styrande dokument enligt uppdraget. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetbeslutet 2020-11-09 att 
fullmäktige ska inrätta en fullmäktigeberedning för framtagande av förslag om 
politisk organisation för mandatperioden 2022-2026. Fo1muleringen var följande: 

Kommunfullmäktige får i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning med 
uppdrag att inför nästa mandatperiod ta fram förslag på: den politiska- och 
tjänstemannaorganisationen, reglementen för nämnder och styrelser och 
arvodesreglementen. Fullmäktigeberedningen skall utgöras av en ordinarie och en 
ersättare per pmti och företrädare från styret skall vara ordförande. 
(Kommunfullmäktige) 

Den av fullmäktige antagna instruktionen för fullmäktigeberedningar i Tings1yds 
kommun (Instruktion för fullmäktige beredning Tings1yds kommun, antagen 2019-
06-24 § 102) stipulerar dock ett antal av 11 ledamöter. Dessa ska enligt 
instruktionen "tillsättas propo1tionerligt på ett sätt så att alla pmtier får 
representation". Fullmäktiges presidium föreslår att fullmäktige vid inrättande av 
fullmäktigeberedningen utgår från det styrande dokumentets ordning. 

Bifogat i kommunfullmäktiges kallelse finns proportionerligt framräknat hur 
fördelningen sker mellan styret och oppositionen. Styret fördelar fem platser inom 
sig. Oppositionen får sex platser. Centerpmtiet är det största oppositionspmtiet 
och får dä1med två platser. Tings1ydsalternativet får en plats för att tillförsäkras 
representation. Återstår då tre platser för de två återstående partierna 
Sverigedemokraterna och Moderaterna. Dessa får en plats vardera och den tredje 
platsen föreslås fördelas via lottning under valberedningens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-09 § 168 
2. Instruktion för fullmäktige beredning Tingsryds kommun, antagen 2019-

06-24 § 102 
3. Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2021-03-09 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, utskott och bolag samt revisionen 
Kommunchef 
Kommunfullmäktiges val beredning 
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