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Trivselregler för kommunfullmäktige
Den som av någon anledning kommer efter det att uppropet inför fullmäktigemötet är avslutat
ska anmäla sin ankomst till fullmäktiges sekreterare.
Närvaroregistrering sker genom att man bekräftar sin närvaro genom att trycka in knappen med
en gul blinkande lampa (nr 1) lampan slutar då att blinka. Dessutom sker upprop inför varje
fullmäktigemöte.
Den som av någon anledning inte kan stanna kvar till dess att mötet är klart för dagen ska anmäla
detta till fullmäktiges sekreterare.
Bänkgrannen – skall du inte störa – tänk på att om ni sitter och pratar så stör ni också de som
sitter runt er. Om ni har något angeläget att prata om så – gå ut.
Talare – ska inte störas – den som står i talarstolen kan bli störd av för mycket prat, för mycket
spring, etc.
Du begär ordet genom att trycka på den gröna knappen på mikrofonmodulen. En lampa blinkar
på din knappsats eller får fast sken om du är först i talarlistan. Då det är din tur att tala blir du
uppropad och den röda ringen på din mikrofon börjar lysa. Längre inlägg i debatten görs från
talarstolen medan kortare inlägg, repliker, frågor givetvis kan göras från bänken. (Talarlistan
visas på storbild i fullmäktigesalen) För att undvika onödig tidsspillan får du gärna gå fram och
sitta ner framför talarstolen, på de stolar som finns där, då du ser att du är nästa på tur.
Replik begär du genom att trycka på knapp 3 (respons), du kommer då på en särskild talarlista.
Inlägg i debatten ska vara sakliga och beröra ämnet på den punkt på dagordningen vi just då
avhandlar dessutom ska personangrepp inte förekomma. Inlägg bör inte vara längre än 3 minuter.
Replik ska vara högst 1 minut och ska röra ämnet som just då avhandlas, dessutom måste det
finnas skäl att begära replik exempelvis om man blir omnämnd eller får svar på sitt tidigare
inlägg. Skäl för replik avgörs av presidiet. Replikskifte får vara högst två repliker per person.
Om du har begärt ordet men ångrar dig – tryck då på knappen igen – lampan slutar blinka eller
lysa och din begäran försvinner. Om du har ordet och gör ett inlägg från bänken tryck då inte på
knappen efter avslutat inlägg.
Votering – begär man genom att helt enkelt ropa votering innan klubbslaget faller.
Yrkande – presidiet kan begära att du lämnar in ditt yrkande skriftligt.
Reservation mot beslut sker genom att man anmäler detta till presidiet genom att helt enkelt säga
reservation och räcka upp handen. Om det är flera som begär reservation kan presidiet begära att
ni trycker in knappen för att begära ordet.
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Frånvaro – Om du av någon anledning inte kan delta i fullmäktigemötet – Anmäl detta i så god
tid som möjligt till fullmäktiges sekreterare.
Mobiltelefoner ska vara avstängda alternativt i ljudlöst läge i fullmäktigesalen.
Datorer är tillåtna i sessionssalen – tänk dock på till vad du använder datorn till, du är ju här för
att delta i mötet.
Vårdad klädsel är ingen definierad klädkod men i sessionssalen bör träningskläder eller i övrigt
alltför fritidsbetonade kläder eller skor undvikas. Män bör undvika kortbyxor.
Tänk på de som är allergiska – undvik parfymer och annat som kan förorsaka allergiska besvär.
Respektera rökområden – Piteå kommun har infört rökfri arbetstid from 1 juni 2012.
Normalt tar vi en kort paus varje timme under fullmäktigemötet detta för att vi inte ska få
onödigt mycket spring i lokalen. Om mötet drar ut på tiden efter kl. 18.00 tar vi middagspaus.
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