
HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 139 KS 2011/196 

Redovisning av beredd motion om att nämndernas sammanträ
den ska hållas utanför normal arbetstid, motionärer: Karl-Henrik 
Nanning (M) och Carina lund (M) 

Sammanfattning 
I motionen föreslås att, "sammanträden endast undantagsvis, då med hela 
nämndens godkätmande, skall förläggas på atman tid än efter normal arbets
tid". Genom demla åtgärd bedöms rekrytering av deltagare i politiken under
lättas då ett politiskt engagemang inte behöver ingripa i yrkeslivet för flerta
let. " 

Fullmäktige överlänmade 2011-12-19 motionen till kommunstyrelsen, för 
beredning. 

K0lll111unkansliets yttrande: 

Nänmderna bestämmer tider och plats för sina Salll111atlträden i enlighet med 
följande reglering i k0lll111unallagen (KL): 

"Nfullildel11a bestämmer tid och plats för sina sanmlatlträden. Sat11l11anträ
den skall hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledatnöter begär 
det eller ordföranden anser att det behövs", (6 kap 18 §). 

Motsvaratlde bestämmelse films även i nänmdernas reglementen, beslutade 
av kommunfullmäktige. 

Nämndel11as beslut avgörs genom enkel majoritet i enlighet med följande 
reglering i konll11unallagen (KL): 

"Ett nämnds ärende avgörs, om inte atmat fu· föreskrivet, genom enkel majo
ritet" (6 kap 28 §). 

Arvodesbestänllllelsel11a är utfol111ade så att full kompensation ska utgå för 
förlorad arbetsinkomst i Satllband med deltagande i politiska uppdrag. 

Förvaltningen tolkar det ovatlstående så att det inte finns någon möjlighet 
för konllllunfullmäktige, att genom ett beslut, gällande för samtliga nämn
der, ingripa i nänmdernas "självständighet" i fråga om nämndernas be
slntatlde om sal11l11anträdestider. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-11-17 
KOlllillunfullmäktiges beslut 2011-11-19, § 151 
Tjänsteskrivelse 2012-07-17 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 162 

;Konllllunstyrelsens förslag till beslut 2012-11-26, § 201. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

10tt1 
Nr 2012,3625 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 139 KS 2011/10' 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens/arbetsutskottets förslag till beslut, i11l1e
bärande att motionen ska avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar med hänvisning dels till bestämmelserna i kommu
nallagens 6 kapitel, 18 § och 28 §, att avslå motionen. 

Beslutsexpediering 
Motionärerna 
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