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1 § Ledning av möte  

Ordföranden har i uppgift att leda behandlingen av ärenden och att upprätthålla ord-

ning på delegationsmötet. 

 

Ordföranden kan vid behov med samtycke av delegationen överlämna ordförande-

skapet på mötet till vice ordföranden och själv delta i mötet som medlem. 

 

Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder eller är jäviga i något 

ärende, väljs en tillfällig ordförande för mötet. 

 

Det första mötet under delegationens mandatperiod öppnas av den till åldern äldsta 

närvarande delegationsmedlemmen som leder mötet tills ordförande och vice ordfö-

rande för delegationen har valts. 

 

2 § Namnupprop 

Närvarande medlemmar och suppleanter konstateras genom namnupprop. 

 

Efter namnuppropet konstaterar ordföranden om delegationen är lagligt sammankallad 

och beslutför. 

 

3 § Ärendenas behandlingsordning 

Ärendena föredras för delegationen i ordning enligt föredragningslistan om delegat-

ionen inte beslutar om annat. 

 

4 § Anföranden 

Företräde ska ges anföranden som gäller arbetsordningen och som tar upp behand-

lingsordningen för ett ärende. 

 

5 § Förslag om bordläggning av ärende 

Om det under diskussionen framställs ett understött förslag om bordläggning av ett 

ärende eller om något annat förslag framställts, som, om detta godkänns, skulle av-

bryta den sakliga behandlingen av ärendet, ska de följande talarna på ordförandens 

uppmaning begränsa sina inlägg till detta förslag. Ett beslut om detta ska fattas innan 

diskussionen om själva ärendet får fortsätta.  

 

Om förslaget godkänns avbryter ordföranden behandlingen av ärendet; om förslaget 

förkastas fortsätter behandlingen. Beslut om bordläggning fattas genom majoritetsbe-

slut. 
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6 § Förslag 

Förslag som inte fått understöd, som har framförts som alternativ eller som går utöver 

det ärende som behandlas tas inte upp till omröstning. Utgångsförslaget tas dock upp 

till omröstning även om det inte fått understöd. 

 

Om det inte finns andra förslag än utgångsförslaget att ta upp till omröstning, förklarar 

ordföranden utgångsförslaget som delegationens beslut. 

 

7 § Omröstningsförfarande 

Omröstningen ska vara öppen. Ifall omröstningen har förrättats på något annat sätt än 

genom namnupprop eller då ordföranden anser det för klarhetens skull vara nödvän-

digt, ska omröstningen förrättas på nytt genom namnupprop. 

 

8 § Klämmar 

Delegationen kan efter beslut i ett ärende godkänna ett önskemål till styrelsen (en 

kläm), som ska ha anknytning till det ärende som behandlas och som inte får stå i strid 

med delegationens beslut eller ändra eller utvidga beslutet. 

 

9 § Val 

Den eller de kandidater som fått mest röster i valet blir valda. Val förrättas med iakt-

tagande av proportionellt valsätt om två eller fler ska väljas och en fjärdedel av dem 

som deltar i valet kräver det. Proportionellt val och på anmodan också majoritetsval 

sker med slutna sedlar. Om rösterna faller lika avgör lotten. 

 

Röster kan ges åt varje kandidat som har föreslagits i diskussion även om förslaget 

inte fått understöd. 

 

10 § Medhjälpare vid valförrättningen 

När val förrättas med slutna sedlar fungerar mötets protokolljusterare samtidigt som 

rösträknare och hjälper också i övrigt till vid valförrättningen. 

 

11 § Kandidatlistor vid proportionellt val 

Vid proportionellt val får det på kandidatlistan finnas namn på högst så många kandi-

dater som vid valet ska väljas till medlemmar och suppleanter. 

 

Kandidatlistorna ska föredras i diskussion och lämnas till ordföranden skriftligen. 

Ordföranden numrerar kandidatlistorna med ordningsnummer. De numrerade kandi-

datlistorna ska finnas till påseende för dem som deltar i valet innan valförrättningen 

inleds. 
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12 § Valförrättning 

Vid val med slutna sedlar ska varje deltagare i valet på röstsedeln anteckna numret på 

den kandidat eller kandidatlista han eller hon röstar på och ge röstsedeln till delegat-

ionens ordförande i ordningsföljd enligt namnupprop. 

 

13 § Konstaterande av valresultat  

Efter avslutad omröstning överlämnar delegationens ordförande röstsedlarna till röst-

räknarna som räknar rösterna och konstaterar valresultatet genom att vid beräkningen 

vid proportionellt val i tillämpliga delar iaktta bestämmelserna om kommunalval. 

Rösträknarna meddelar valresultatet till ordföranden som meddelar det till delegation-

en. 

 

 


