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Genomförande av Kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde 2020 
Under rådande omständigheter med en pågående pandemi i världen behöver 
åtgärder tas för genomförandet av Kommunfullmäktiges budgetsammanträde 
2020. Pandemin har tagit ny fart och nya rekommendationer finns.  

Sammanträdes genomförande 
Sammanträdet kommer genomföras helt digitalt från Borås kongress med 
undantag för Kommunfullmäktiges presidium samt utsedda justeringspersoner 
med ersättare. 

Upprop och Votering  
Upprop och voteringar kommer genomföras med det tillhandahållna upprop- 
och voteringssystemet och kan endast ske genom att den enskilde ledamoten 
själv nyttjar systemet. 

Likaså begärs ordet, replik, votering etc. från upprop- och voteringssystemet. 

Om ledamot blir utloggad från Teams eller från upprop- och voteringssystemet 
och ersätts kan ledamoten inte tjänstgöra mer under denna dag på grund av 
växeltjänstgöring. 

Närvaro via Teams 
Förtroendevalda som ansluter till ett sammanträde via Teams ska göra detta 
med sitt konto tillhandahållet av Borås Stad. Ansluter man till mötet som ”gäst” 
eller på annat sätt som gör att hela namnet, för och efternamn, inte syns 
kommer personen plockas bort från sammanträdet. 

Tidsbegränsning 
Inledningsanföranden för respektive parti begränsas till åtta (8) minuter per 
parti. Replik medges ej på inledningsdebatten. 

Första person inom det parti/partier som har ett gemensamt budgetförslag 
(hädanefter kallat ”partigrupp”) har fyra (4) minuter för ett inledningsanförande 
under respektive nämnd. Replik medges ej. 

Därefter ges varje parti möjlighet att begära två (2) debattinlägg, en 
tidsbegränsning om två (2) minuter tillämpas i denna del, replik medges. 

Repliker sätts till en (1) minut. Replik kan endast komma ifråga om ett 
parti/partigrupp har blivit apostroferad (tilltalad). 

Genmäle sätts till en (1) minut * antalet repliker. 
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Talare per partigrupp ska föranmälas för inledningsanförande budget samt för 
inledningsanförande för respektive nämnd till Kommunsekreteraren senast 20 
november. 

Om ett parti eller partigrupp med ett gemensamt budgetförslag får adresserade 
eller specifika frågor kan Kommunfullmäktiges presidium medge ytterligare 
debattinlägg om två (2) minuter även om samtliga medgivna debattinlägg redan 
har förbrukats. 

Sammanfattning talartider 

Inledningsanförande budget  8min 
Inledningsanförande nämnd/partigrupp  4min 
Debattinlägg (parti)   (2st) 2min 
Replik    1min 
Genmäle    1min*antal repliker 

 

Sammanfattning 

− Förteckning av talare per partigrupp ska föranmälas för 
inledningsanförande budget samt för inledningsanförande för 
respektive nämnd till Kommunsekreteraren senast 20 november. 
 

 

 

________________ ________________ 
Ulf Olsson   Ulf Sjösten  
Socialdemokraterna Moderaterna 
 
 
________________ ________________ 
Andreas Exner Ida Legnemark 
Sverigedemokraterna Vänsterpartiet 
 
 
________________ ________________ 
Anna Svalander Tom Andersson 
Liberalerna  Miljöpartiet 
 
 
________________ ________________ 
Kerstin Hermansson Niklas Arvidsson 
Centerpartiet  Kristdemokraterna 
  



Borås Stad 
Datum 
2020-11-13 

  
  

Sida 
3(3) 

 

 

 

*I det fall som sammanträdet skulle dra ut på tiden eller att teknisk utrustning i 
form av voteringssystem, Teams eller andra faktorer som påverkar mötets 
genomförande skulle inträffa åligger det Kommunfullmäktiges presidium att 
ajournera mötet för att överlägga med ovanstående gruppledare för att 
ompröva denna överenskommelse och eventuellt avbryta sammanträdet i denna 
form. 

Sammanträdet kan då komma att genomföras med 37 ledarmöten fysiskt på 
plats i Borås Kongress. Det åligger respektive gruppledare att sammankalla det 
antal ledarmöten till salen som respektive parti tilldelats enligt nedan inom en 
timme. 

Mandatfördelning enligt jämkad uddatalsmetod, med utgångspunkt från 
jämförelsetal som är lika med röstetalet delat med 1,2 (justerat mellan valen 
2014 och 2018, tidigare har det varit 1,4).  
 
Resultat vid fördelning av 37 mandat. 

Parti Mandat 

Moderaterna 8 

Centerpartiet      2 

Liberalerna      3 

Kristdemokraterna 2 

Socialdemokraterna  12 

Vänsterpartiet           3 

Miljöpartiet              1 

Sverigedemokraterna 6 

Summa                           37 
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