Välkommen
till Kommunfullmäktige

i Ragunda kommun

Vad är Kommunfullmäktige?
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara
kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör
kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder och
vad dessa nämnder ska arbeta med.

Hur väljs ledamöterna?
Kommunfullmäktige väljs av invånarna vart fjärde år, samtidigt som riksdagsoch landstingsvalet. I direkta val fördelas de 25 mandaten mellan partierna som
ställt upp i kommunvalet. Kommunfullmäktige väljer i sin tur kommunstyrelse
och övriga kommunala nämnder och styrelser.
Under nuvarande mandatperiod har Socialdemokraterna 9 platser,
Centerpartiet 8 platser, Allt för Ragunda 3 platser, Sverigedemokraterna 3
platser, Vänsterpartiet 1 plats och Kristdemokraterna 1 plats.

När och var träffas ledamöterna i
Kommunfullmäktige?
Kommunfullmäktige i Ragunda sammanträder fem gånger per år enligt ett
fastställt schema. Mötena sker på kvällstid.
Huvuddelen av mötena hålls i Hammarstrand på Anders-Olofskolan.
En gång per år brukar man vara i Stugun på Hans-Åkerskolan. Beroende på
aktuella frågeställningar kan andra platser besökas. Genom att förlägga möten
till olika orter i Ragunda kommun görs politiken mer tillgänglig för alla
kommuninnevånare.
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Kan allmänheten ta del av fullmäktiges möten?
Sammanträdena är alltid öppna för allmänheten. Plats, tid och aktuella
ärenden presenteras i förväg på kommunens digitala anslagstavla.

Efter att mötesprotokollet justerats finns det tillgängligt på hemsidan med
adress www.ragunda.se. Sammanträdena filmas och man kan ta del av
filmen på www.ragunda.se.

Vilka ingår i Kommunfullmäktige?
Fullmäktigepolitikerna är valda av invånarna i Ragunda kommun och bor i
kommunens alla delar. Mandatperioden, det vill säga den tid politikerna sitter i
fullmäktige, är fyra år. Ålder och bakgrund på ledamöterna varierar.
Vad de har gemensamt är engagemanget för sin kommun.

Vad beslutas i Kommunfullmäktige?
Här beslutar man om övergripande frågor såsom kommunens budget,
investeringar och mål samt väljer ledamöter till bland annat Kommunstyrelsen
och kommunens olika nämnder.
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Hur kommer frågor till fullmäktige?

Ärenden i fullmäktige får väckas av:
•

En nämnd

•

En ledamot genom motion eller enkel fråga.

•

Revisorerna, om ärendet gäller förvaltning
som har samband med revisionsuppdraget.

•

En fullmäktigeberedning, om fullmäktige har
föreskrivit det.

•

Medborgare genom medborgarförslag.

Ledamöter kan ställa en enkel fråga som bör vara konkret så att den kan
besvaras kortfattat av någon nämndordförande. Ingen annan ledamot får
då yttra sig.
Vid en interpellation kan alla ledamöter delta i debatten.
Interpellationer, som är skriftliga, ställs av en ledamot till en politiker i
fullmäktige och även svaret ska vara skriftligt. Fullmäktige fattar inga
beslut efter en enkel fråga eller en interpellation.
Ett skriftligt förslag från en ledamot kallas motion. Fullmäktige lämnar
motionen vidare till kommunstyrelsen som ser till att förslaget bereds av
den politiska ledningen eller den nämnd som är mest lämplig.
Kommunstyrelsen föreslår därefter ett beslut, men det är Kommunfullmäktige
som till sist avgör utgången, det vill säga om motionen ska bifallas, avslås eller
bara vara besvarad.
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Hur kan allmänheten påverka fullmäktige?
Varje sammanträde innehåller en del med Allmänhetens frågestund, där
kommuninvånarna kan ställa frågor som rör aktuella händelser.
Man kan också lämna in ett Medborgarförslag och där föreslå åtgärder inom
kommunens verksamhet och ansvarsområde.

Placering i lokalen
Längst fram i lokalen sitter ordförande, förste vice ordförande samt andre vice
ordförande tillsammans med sekreteraren, som är en tjänsteman.
Övriga politiker sitter efter partitillhörighet.
Media och allmänheten har särskilt tilldelade platser.

Fördelning av mandat
Allt för Ragunda 3
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 9
Centerpartiet 8
Kristdemokraterna1
Sverigedemokraterna 3
Vänsterpartiet 1
_______________________
Summa: 25

Politisk samverkan
Efter valet år 2018 ingick Centerpartiet, Allt för Ragunda och
Kristdemokraterna i en politisk samverkan.
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Arbetet i Kommunfullmäktige
Här följer några begrepp som kort
beskriver arbetet i Kommunfullmäktige:

utredas bättre. Återremissen ska alltid
motiveras skriftligt.

Frågor
En ledamot kan skriftligen lämna en
fråga till någon av ledamöterna i Kommunfullmäktige. Frågan ska lämnas in
innan sammanträdet börjar och svar
bör lämnas under samma sammanträde. Frågan ska handla om ganska enkla
sakförhållanden och ska inte skapa
någon politisk debatt. En enkel fråga
leder inte till något beslut i fullmäktige.

Minoritetsåterremiss
Om minst 1/3 av de närvarande ledamöterna begär det kan ett ärende skickas tillbaka för komplettering/ändring.

Interpellation
En interpellation ska handla om frågor
som är av större intresse för kommunen. Interpellationen riktas till ett
kommunalråd eller en nämndsordförande. Alla ledamöter i fullmäktige
har möjlighet att delta i en debatt om
frågan. Frågan ska besvaras skriftligt
och leder inte heller den fram till något
beslut i fullmäktige.
Motion
En motion är ett förslag som måste
utredas och prövas utifrån olika synpunkter. Fullmäktige får sedan ta ställning till motionen genom ett beslut.
Återremiss
Återremiss betyder att en majoritet av
ledamöterna anser att de behöver ett
bättre underlag och mer information
och fakta för att kunna ta beslut.
Ärendet skickas då tillbaka för att
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Bordläggning
En majoritet kan begära att ett ärende
bordläggs och får då vänta till nästa
sammanträde. Det kan handla om
att tiden inte räcker och ärendet kan
vänta. Stora och principiellt viktiga
frågor tas däremot upp på det aktuella
sammanträdet. Vid bordläggning får
ingenting ändras i ärendet till nästa
gång det behandlas.
Minoritetsbordläggning
Om minst 1/3 av de närvarande ledamöterna begär det kan beslutet i ett
stort och viktigt ärende senareläggas.
Beslutet skjuts upp till nästa sammanträde utan att utredas ytterligare.
Minoritetsbordläggning kan bara ske
en gång i samma ärende.
Tjänstemännen
Tjänstemännen i kommunens verksamheter är de som verkställer politikernas beslut. Det kan vara lärare,
förskolepersonal, socionomer, ekonomer, utredare, tekniker m fl. Det är
också tjänstemännen som förbereder
ärendena till de olika nämnderna och
Kommunfullmäktige.

För dig som ledamot i
Ragunda kommuns Fullmäktige

För att väljas in som ledamot i Kommunfullmäktige krävs;
• Folkbokförd i Ragunda kommun senast på valdagen.
• Medborgare i vilket land som helst men Folkbokförd i
Sverige i minst tre år.
Som vald ledamot i fullmäktige så sitter man på fyra år så
länge som;
• Valet inte upphävs eller ändras.
• Du bor kvar i kommunen.
• Du själv önskar.
• Ansvarsfrihet för nämnder som du sitter i beviljas.
• Du inte döms för brott som man kan åka i fängelse för i
två år eller mer.

Inför fullmäktigemöte
Kommunfullmäktige beredningen
Ansvariga för planering av fullmäktiges
möten är Kommunfullmäktiges
presidium, Ordförande, 1:e och 2:e
vice ordförande. Samtliga ärende som
ska hanteras i fullmäktige diskuteras
vid fullmäktiges beredning som sker ca
två veckor innan sammanträdet ska äga
rum.
Ärendena diskuteras tillsammans med
kommunchefen och kommunalrådet,
tema för informationen beslutas och
mötestid och plats fastställs.

Beredningstvång
Grundläggande för Kommunfullmäktige är det så kallade beredningstvånget.
Det vill säga att innan ett ärende avgörs
av fullmäktige, ska det ha beretts
antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en
fullmäktigeberedning.
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Kallelser
Ragunda kommun har digital möteshantering för fullmäktige.
En vecka före sammanträdet skickas kallelsen ut till mötet, då finns den
tillgänglig för ledamöterna att ta del av digitalt. Allmänheten kan även ta del av
den på kommunens hemsida, biblioteken/medborgarkontoren/Kundcenter.

Mötesdagen
Kommunfullmäktigemötet startar klockan 17.00.
Innan själva mötet finns möjlighet för partierna att genomföra gruppmöten,
lokaler finns då tillgängliga för detta två timmar innan fullmäktigemötet
börjar.

Fullmäktiges sammanträde
Mötesinledningen
Mötet leds av Kommunfullmäktiges
ordförande med stöd av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt till
viss del Kommunsekreteraren.
Ordförande kommer att förrätta
upprop där samtliga närvarande
ledamöter antecknas. Sen ställs frågan
till Kommunfullmäktige om mötet
har kungjorts på rätt sätt. Om det är
fallet så utses justerare och tidpunkt för
justeringssammanträde.
Justerarnas uppgift är att då protokollet
är skrivet kontrollera dess riktighet.
Under mötets gång bör justerarna
anteckna yrkanden, reservationer och
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övriga saker som påverkar besluten.
De har även till uppgift att vid omröstningar vara sekreteraren behjälplig
i sammanräkningen av resultatet.
Antecknas på särskild blankett som
sekreteraren delar ut.
Mötets gång
När man kommit i gång med dagordningen brukar det allt som oftast
innebära en informationsstund, endera
från verksamheterna i kommunen eller
av aktörer utifrån.
Informationen kan vara kopplad till
viktiga ärenden som ska beslutas under
mötet eller ren information/utbildning
som fullmäktige anses behöva.

Fullmäktiges frågestund
En del av mötet är avdelad för att ge
fullmäktige möjlighet att ställa frågor
till kommunalrådet och oppositionsrådet. Frågorna bör vara korta och så
även svaren.
Frågor som inte kan besvaras på plats
tas oftast med och besvaras på nästa
möte.
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges möte ajourneras
under denna punkt och inga anteckningar förs in i protokollet under
denna stund. Intentionen är att detta
ska avklaras på 30 minuter.
Dialog med revisorerna
Detta är en punkt som alltid finns med
på dagordningen.
Fullmäktige ges möjlighet att ställa
frågor till revisorerna och revisorerna
har möjlighet att redovisa sina
rapporter och synpunkter efter
genomförda granskningar.
Ärendelistan
Som framgår av kallelsen är det oftast
ett antal ärenden som ska behandlas.
Ordförande beskriver vilket ärende
det handlar om, eventuellt informerar
någon från verksamheterna om detaljer
i ärendet och fullmäktige kan ställa
frågor. Efter diskussion och prövning
av fullmäktiges åsikt av inkomna yrkanden(förslag till beslut under mötet)
så kommer fullmäktige så småningom
fram till ett beslut.

Omröstning/Votering
Innan allt är beslutat kan omröstning/
votering begäras.
Begärs omröstning så kommer ordförande att tydliggöra vad Ja-röst respektive Nej-röst står för.
Kommunsekreteraren genomför
upprop och du som ledamot svarar
Ja eller Nej. DU kan också avstå från
att rösta. Efter sammanräkning och
kontroll med rösträknarna kommer
ordförande att förmedla resultatet och
vad Fullmäktiges beslut blev i frågan.
Reservationer
En ledamot kan reservera sig mot
fattade beslut. Reservationen ska
anmälas innan mötet avslutas och
eventuell skriftlig motivering lämnas
till kommunsekreteraren innan
justering av protokollet sker.
Mötets avslutande
När ärendelistan är slut, avslutas mötet
med att ordförande läser upp eventuella under mötet sent inkomna reservationer.
Övrigt
Vid transporter till mötena förordar
vi att man samåker, allt för att spara
miljön och främja samverkan.
Mötet ajourneras för paus (ca kl 19.00)
och då serveras oftast kaffe/te och
macka.
Frågor och funderingar inför
mötet? Kontakta Ordförande eller
Kommunsekreteraren.
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Viktiga dokument att ta del av!
Arbetsordningen för Kommunfullmäktige
Som ledamot i fullmäktige bör du ta del av Arbetsordningen för
Kommunfull-mäktige. I dokumenten finns enligt 5 kap 72 § Kommunallagen
bestämmelser om;
1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden ska hållas,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, samt
9. formerna för justeringen av protokollen.
10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.
Om fullmäktige med stöd av 8 kap 1 § KL har beslutat att medborgarförslag
får väckas, ska arbetsordningen även innehålla föreskrifter om hur sådana
förslag ska handläggas.
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Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden
på distans, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning
sådant deltagande får ske. Lag (2013:1053).
Allmänna bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
En ledamot har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst samt sammanträdesarvoden utanför ordinarie arbetstid. Bestämmelser för vilka sammanträden som
räknas som arvodesberättigade, vilka kostnader som du kan få ersatta osv. beskrivs
i dessa bestämmelser.
Policy för IT hantering Politiker
I denna policy som beslutats av KF 2014-06-25 finns beskrivet bla. vilket IT-stöd
du som ledamot har rätt till, vilket stöd du kan få från IT avdelningen samt hur
utdelade läsplattor ska hanteras.
Hot och våld policy
Ragunda kommun har en hot och våld policy som innefattar en checklista för dig
som politiker och vilka åtgärder som ska vidtas vid hot eller våld.
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Öppettider kommunkontoret
RAGUNDA KOMMUN
Telefon Ragunda kommuns
Kundcenter: 0696-68 20 00
E-post:
ragunda.kommun@ragunda.se

Besöksadress:
Centralgatan 13-15

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Postadress:
Ragunda kommun,
Box 150,
844 21 Hammarstrand

Lunchstängt: 12.00-13.00

Fredag: 08.00-15.00
www.ragunda.se
www.facebook.com/ragundakommun

