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Fregatten *OBS enbart presidiet i Fregatten, övriga deltar via Teams*
2022-01-20
Kl. 17:00 – 20:00
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Enligt uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen ska kommunfullmäktige starta varje
nytt verksamhetsår med en allmänpolitisk debatt.
Budget 2023 som utgångspunkt
2022 års allmänpolitiska debatt blir uppstarten för arbetet med 2023 års budget.
Det är partierna som själva avgör vilka frågor man vill debattera, Det vill säga vilka frågor man som
enskilt parti eller grupp anser bör lyftas fram, satsas på och prioriteras i 2023 års budget. Det står alltså
partierna fritt att själva avgöra vad som lyfts fram i debatten.
Debatten kommer att vara indelad i tre ämnesområden med en debattid om cirka 45 minuter vardera.
Ämnesområden följer sektorernas ansvarsområden.
1. Sektor utbildning
2. Sektor socialtjänst
3. Sektor samhällsbyggnad
Debatten
Varje ämnesområde inleds med ett övergripande inlägg från varje parti om max 3 minuter.
Därefter följer fri debatt med inlägg om max 2 minuter och repliker om max 1 minut, med
möjlighet till genmäle. Partiernaväljer själva områden och perspektiv.
För att få inlägg från så många partier som möjligt har respektive parti förtur oavsett antalet anmälda
talare.
Praktiska frågor
• Respektive gruppledare ansvarar för sitt partis inledning, alternativt utser gruppledaren vem som
ska göra inledningen. Gruppledaren informerar senast en vecka innan mötet kommunsekreteraren
om vem som gör det första inlägget.
• Den som står näst i tur för inlägg eller replik går fram till respektive talarstol och väntar vid den
stol som finns utställd för ändamålet. Detta för att spara tid vid replikskifte etc.
• Det är angeläget att alla berörda håller tidsramarna. Presidiet kontrollerar tidsanvändningen och
signalerar när tiden är slut. Det finns inte utrymme för att dra över talartiden eller tiden för
temaområdet.
• Max en replik med möjlighet till genmäle, per person och inlägg.
• Talarordningen avgörs av antalet mandat i kommunfullmäktige. För partier med lika antal mandat
är antalet röster i valet avgörande för ordningen.

•
•

Oberoende får ingen talartid som parti utan deltar endast i den fria debatten.
Under debatten applåderar inte ledamöter och ersättare varandra.

Vi ser fram emot en givande debatt.
Välkomna!

För kommunfullmäktiges presidium
Katja Nikula (S)
Ordförande

