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Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2006
(Utl 2006:193)
(Ersätter Kfs 1996:43)

1§
År då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige borgarråd
med föredragningsskyldighet och borgarråd utan föredragningsskyldighet (oppositionsborgarråd) till det antal som fullmäktige bestämmer.
Om borgarrådsberedningen
2§
Borgarråden bildar en borgarrådsberedning.
3§
Borgarrådsberedningen har till uppgift att bereda och framlägga förslag i de
ärenden som skall behandlas av kommunstyrelsen samfällt.
Styrelsen får besluta att visst ärende eller vissa grupper av ärenden får behandlas av styrelsen samfällt utan att dessförinnan ha beretts av borgarrådsberedningen. (Exempel i underbilaga A).
4§
Fördelningen av föredragningsskyldigheten (rotelindelningen) mellan borgarråden beslutas av styrelsen med iakttagande av kommunfullmäktiges val av
ordförande i nämnder och styrelser.
Beredningen äger företa smärre eller tillfälliga ändringar i den fastställda
rotelindelningen.
Berör ett ärende två eller flera rotlar beslutar beredningen på vem föredragningen skall ankomma.
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5§
Fullmäktige utser, sedan val av borgarråd ägt rum, ett av borgarråden att under
tjänstgöringstiden vara ordförande i beredningen.
Beredningen får inom sig utse vice ordförande för ett år i sänder.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan närvara vid sammanträde med beredningen, utser beredningen annat borgarråd att för tillfället föra
ordet.
Ordföranden svarar för beredningens kallelse, föredragningslista och protokoll.
6§
Stadssekreteraren och stadsdirektören skall närvara vid beredningens sammanträden.
Beredningen kan besluta att annan får närvara vid beredningens sammanträde och delta i överläggningen.
7§
Avvikande mening som anförts vid beredningens handläggning skall redovisas
i ärendet.
Om borgarråden
8§
Arvode utges med belopp motsvarande 80 % av statsrådarvodet.
Till borgarråd som tjänstgjort mer än fyra år utges arvode med belopp motsvarande 90 % av statsrådsarvodet.
Till borgarråd, som är ordförande i borgarrådsberedningen, utges arvode
med belopp som med 10 % överstiger högsta arvode för övriga borgarråd.
Arvoden härutöver utges ej för uppdrag hos staden eller dess organ.
9§
Borgarråd får inte utan fullmäktiges medgivande inneha annan tjänst eller
därmed jämförligt allmänt eller enskilt uppdrag.
10 §
Styrelsen får bevilja tjänstledighet för borgarråd samt förordna vikarie.
Om borgarråd avgår under mandatperioden får styrelsen förordna vikarie
tills nytt borgarråd kunnat utses och tillträda.
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11 §
Om borgarråd på grund av sjukdom eller annat giltigt förfall är hindrad att
tjänstgöra längre tid än fyra månader i följd eller tillsammans sex månader
under ett år, får kommunfullmäktige besluta om borgarrådet skall kvarstå i sin
befattning eller avgå.
12 §
Borgarråd får utan föregående föredragning i styrelsen infordra yttranden och
upplysningar från nämnder, beredningar och tjänstemän inom staden, när det
behövs för beredning av ärenden som hör till borgarrådets arbetsområde.
Om remittering av i fullmäktige väckt motion beslutar styrelsen dock efter
förslag av vederbörande borgarråd.
_______________
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Bilaga A
Ärenden som får behandlas av kommunstyrelsen utan föregående beredning i borgarrådsberedningen
(Exempel)
1. Samtliga ärenden som kommunstyrelsen delegerat (här rör det sig således endast om eventuell anmälan av besluten).
2. Ärenden rörande val och nomineringar till samt befrielse från förtroendeuppdrag (uppgift för valberedning).
3. Utseende av utanordnare, firmatecknare, företrädare för kommunens aktieinnehav etc.

