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Arbetsordnning för
mmunfullmääktiges mål--, utvärderin
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Beredning ens namn ändras till målm och dem
mokratibered
dningen.
Arbetsordnning för mål- och demo
okratiberednningen antaas.
Kommunfu
fullmäktigess beslut 2015-04-14 § 771 upphör att
a gälla.
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Alllmänt
Fulllmäktigeberedningens uppdrag ärr begränsat till
t den tid som
s kommuunfullmäktig
ge fastställeer
elleer för mandaatperioden.
Sam
mmanträdessplan ska up
pprättas för varje kalen
nderår. Bered
dningens saammanträdeen ska läggaas
så aatt lagens krrav på uppfö
följning upppnås.
Fulllmäktigeberedningen kan
k till sig aadjungera saakkunniga och
o andra reesursperson
ner samt
dispponera överr administraativa resurseer.
Prootokoll / mötesanteckningar ska förras över villka frågor so
om behandllas av bered
dningen.
Berredningen har
h enligt ko
ommunallaggen (KL 5:2
23) rätt att väcka
v
ärendeen i fullmäk
ktige i frågoor
som
m ligger inom berednin
ngens verksaamhetsområåde.
Berredningens förslag ska överlämnass till kommu
unstyrelsen för yttrandde före behandling i
kom
mmunfullmääktige.
Leddamöterna arvoderas
a
effter gällandee arvodesreeglemente.

Arbetsområd
de
Berredningen ska:


f
s övergripannde mål i en
nlighet med
d bestämmellserna i
Upprätta fullmäktiges
kommunaallagen.



Vid behovv föreslå förrändringar aav målen tilll kommunfu
ullmäktige.



Utforma regler för up
ppföljning ooch utvärderring av måleen.



Arbeta meed att fördju
upa demokraatin för med
dborgare occh förtroenddevalda.



Arbeta förr att medborrgarnas åsikkter och idéer ska tas till vara i denn politiska processen.
p



Ta initiativv för att tillförsäkra meedborgarnass medinflytaande.



Följa upp och utvärdeera beslutadde förslag in
nom sitt omrråde.

Berredningen ska ha en ak
ktiv roll och ges möjligh
het att nära följa och pååverka de aktiviteter
a
inom kommunnen som har en naturligg koppling tiill berednin
ngens ansvarrsområde.

___________

