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Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) enligt
kommunallagen 4 kap 23 §

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Kommunfullmäktige
1998-02-23, § 18
2006-09-25, § 139
2009-05-25, § 70
2010-12-20, § 149
2011-05-30, § 93
2012-11-19, § 144
2014-09-29, § 120
2015-12-21, § 210
1
Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige, men som inte av egen kraft eller i samarbete med
annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, vård- och
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bildningsnämnden är berättigat till
insynsplats i respektive nämnd i enlighet med dessa bestämmelser.
2
Parti, eller genom valteknisk samverkan partigrupp, i kommunstyrelsen som inte erhåller plats i
kommunstyrelsens utskott är berättigad till en insynsplats. Insynsplats och dess ersättare ska
vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen.
3
Varje parti, som avses i första punkten, har rätt att utse en ordinarie samt en personlig ersättare
för denne, gällande under hela den mandattid som gäller för respektive organ. Byte kan endast
ske i samband med avsägelse på samma villkor som gäller för övriga ledamöter och ersättare i
organet. Ersättare har närvarorätt endast när ordinarie är förhindrad att delta.
Den ordinarie och ersättaren ska omfattas av definitionen förtroendevald i 4 kap 1 § kommunallagen.
4
Förtroendevald som har närvarorätt enligt dessa bestämmelser har rätt att delta i överläggningarna samt att få sin mening antecknad till protokollet.
5
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För förtroendevald med närvarorätt enligt dessa bestämmelser utgår arvode motsvarande det
arvode som icke tjänstgörande ersättare erhåller vid sammanträde.
6
Vad som gäller för ledamöter och ersättare i respektive organ vad avser kallelse till sammanträde, anmälan om hinder att närvara vid sammanträde och inkallande av ersättare, jäv,
sekretess m m ska i tillämpliga delar även gälla för förtroendevald med närvarorätt.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.
7
Dessa bestämmelser gäller fr o m den 1 januari 2016.

