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Kommundelsråden
§1
Kommundelsråden i Vetlanda kommun har följande indelning: Alseda-Skede, Björkö,
Bäckaby, Ekenäs, Korsberga, Lannaskede, Nye, Vetlanda-Bäckseda,
Ökna-Karlstorp.

Kommundelsrådens arbetsuppgifter
§2
Kommundelsråden har till uppgift att främja kontakten mellan kommunens förvaltning
och kommundelarna samt att framföra lokala synpunkter och önskemål.
Kommundelsråden har därvid att
-

avge yttranden i till rådet hänskjutna ärenden

-

med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos
kommunstyrelsen och kommunens övriga organ göra de framställningar som anses
påkallade

-

anordna allmänna möten kring lokala frågor, varje kommundelsråd bör anordna
minst ett möte per år

§3
Kommundelsråden ska väljas politiskt och om möjligt ha en geografisk spridning inom
kommundelen. Ledamöterna ska vara bosatta inom kommundelen.
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Kommundelsrådens arbetsformer
§4
Kommundelsråden ska ha fem ledamöter. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige för
fyra år räknat från den 1 januari året efter det då valet skett.
Avgår ledamot under tjänstgöringstiden förrättar kommunfullmäktige snarast nytt val
för återstoden av tiden. Kan ingen ledamot från aktuellt parti utses inom fyra månader
övergår platsen till annat parti enligt fastställd ordning.
§5
Ordförande utses av kommunfullmäktige. Vice ordförande utses av respektive
kommundelsråd.
Är både ordförande och vice ordförande förhindrade att inställa sig vid sammanträde
med rådet, får rådet utse annan ledamot att tillfälligt leda sammanträdet.
§6
Kommundelsrådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Rådet ska
därutöver sammanträda om ordförande så finner nödvändigt eller då minst halva
antalet av rådets ledamöter för uppgivet ändamål begär det.
Sammanträdesersättning utgår för maximalt 5 sammanträden per år.
§7
Kallelse till sammanträde ska ske minst 10 dagar före sammanträdet.
§8
Kommundelsrådet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
§9
Vid kommundelsrådets sammanträde ska protokoll föras. Sekreterare för sammanträdet
utses inom rådet.
Protokollet justeras av ordförande och minst en ledamot senast 14 dagar efter
sammanträdet.
§ 10
Ordförande ansvarar för att kommundelsrådets protokoll efter justering överlämnas till
kommunstyrelsen i original tillsammans med bilagor som hänvisas till i protokollet och
som inte arkiveras någon annan stans i den kommunala organisationen.

