BESTÄMMESLER OM EXTRA VAL
Utdrag ur kommunallagen 1991:900
3 kap Fullmäktiges uppgifter
9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen
eller landstinget, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
9. extra val till fullmäktige.
Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag eller i andra författningar.

4 kap Uppdragets upphörande
7 § Om valet till fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har skett genom
förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan partierna därvid har ändrats, upphör
uppdragen för de förtroendevalda som har valts av fullmäktige två månader efter det att omvalet
eller sammanräkningen har avslutats. Detsamma gäller om extra val till fullmäktige har hållits.
När omvalet eller sammanräkningen eller extra valet har avslutats, ska fullmäktige förrätta nytt val
av förtroendevalda för återstoden av mandattiden.

5 kap Extra val
5 a § Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie val.
Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för det.
Ett beslut om extra val får dock inte fattas förrän sex månader har förflutit från det nyvalda
fullmäktiges första sammanträde.
30 a § Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige utan föregående beredning.

Bordläggning och återremiss
36 § Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de
närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats
på begäran av en minoritet.
För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet. Ett ärende om extra val ska
dock alltid bordläggas första gången det tas upp till behandling.
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt återremittering.
Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering som biträds av minst en tredjedel av de
närvarande ledamöterna.

