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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Dag och tid:

2021-11-24 kl. 08:30

Plats:

Sessionssalen

Justerare:

Tony Pettersson (S) eller Anna Zöögling (S)

OBS! Gruppmöten hålls kl. 08:00
- S+V samlas i Dimbo
- Övriga samlas i Sessionssalen
Ärende 4, 25 och 26 på dagordningen saknar handlingar i dagsläget. Dessa
kommer läggas till kallelsen så snart de är klara.
Kallade
Ledamöter
Runo Johansson (L) ordförande, Anna-Karin Skatt (S) vice ordförande, Bengt
Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S),
Hajrudin Abdihodzic (V), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD)
Ersättare
Othmar Fiala (S), Georgos Moschos (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle
Hjerp (S), Zelal Yesildeniz (-), Karin Olofsson (MP), Patrik Kristoffersen (KD),
Birgitta Andersson (L), Peter Friberg (M), Ida Davidsson (-), Marika Lund (SD)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-15
Ärendenummer
2021/7

Kommunstyrelsen

Sofie Thorsell
0502- 60 60 42
sofie.thorsell@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Information om Skaraborgs kommunalförbund
Ärendet
Förbundsdirektören för Skaraborgs kommunalförbund kommer till
kommunstyrelsen för att informera om kommunalförbundet.
Beslutsunderlag
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-12
Ärendenummer
2021/117

Kommunstyrelsen

Federico Dell'Anna
0502-60 60 94
federico.dellanna@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av månadsrapport för
kommunstyrelsen för januari - oktober år 2021
Ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för 2021 visar ett överskott på 8,5 miljoner
kronor. Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för
hela kommunen och på en positiv utveckling av pensionskostnader.
Kommunledningsförvaltingen förväntas redovisa ett överskott mot budget på
0,5 miljoner kronor.
Personalstyrkan i arbete per 2021-10-31, oavsett per anställningsform, är 39
anställda motsvarande 38 årsarbetare.
Beslutsunderlag
✓ Månadsrapport - oktober 2021 (Kommunstyrelsen)
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn.
Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport
samt att lägga den till handlingarna.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
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1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i
förhållande till nämndens budget.
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive
rapport.
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2 Sammanfattning
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och har ett övergripande ansvar för
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsens helårsprognos är ett överskott mot budget på 8,5 miljoner kronor. Prognosen
beror främst på ej förbrukade medel för prognososäkerhet och på en positiv utveckling av
pensionskostnader för hela kommunen. Kommunledningsförvaltingen förväntas redovisa ett
överskott mot budget på 0,5 miljoner kronor.
Personalstyrkan i arbete per 2021-10-31, oavsett per anställningsform, är 39 anställda
motsvarande 38 årsarbetare. Tjänsteledigheter och vakanser motsvarande två
heltidstjänster har inte tillsatts med anledning av nuvarande anställningsrestriktioner. Detta
innebär att kommunledningsförvaltningen har en begränsad personalstyrka jämfört mot
tidigare år.

4
9

3 Verksamhet
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Enligt reglementet för kommunstyrelsen som fastställdes 1998-05-25 och reviderades senast
2018-10-29 ska nämnden :
•

•
•

leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion), samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund;
leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning samt leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion);
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
samt fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp fastställda mål och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Utöver reglementet är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden och
det arbete som kommunstyrelsen utför.
Kommunstyrelsen är även pensionsmyndighet, arkivmyndighet samt anställningsmyndighet
för alla anställda i Tidaholms kommun.

Kommunledningsförvaltningen består av fem enheter :
•
•
•
•
•

Kansli
Ekonomi & verksamhetsstyrning
Personal
IT & information
Näringsliv

Enheterna arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att skapa förutsättningar för de övriga
förvaltningarna genom att bidra med styrning och verksamhetsstöd.
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Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens finansförvaltning som innefattar pensioner,
bidrag, transfereringar och prognososäkerhet för hela kommunen. Finansverksamheten inom
den kommunala koncernen bedrivs i enlighet med kommunens finanspolicy.

3.1 Viktiga händelser
I enlighet med regeringens plan för avveckling av restriktioner har arbete på plats återigen
blivit det vanliga inom kommunledningsförvaltningen. Stadshuset som har varit stängt för
besök under en långt tid har öppnat för bokade besök. Deltagande på distans fortsätter att
finnas som ett komplement till fysiskt deltagande även i politiska sammanträden.
Under sommaren väckte en samhällsförening ett folkinitiativ gällande särskilda boendet
Lindängen i enlighet med lagen om kommunal folkomröstning. I januari beslutade
kommunfullmäktige om folkomröstning och i juni fastställdes att den skulle hållas den 5
september med förtidsröstning från den 23 augusti. Folkomröstningen var den första att
anordnas av Tidaholms kommun någonsin och hade ett valdeltagande på 37,6 procent.
Kommunfullmäktige beslutade i oktober att resultatet i folkomröstningen respekteras och
Lindängen öppnas som särskilt boende för äldre igen. Valnämnden har varit ansvarig nämnd
för folkomröstningen. Kansliavdelningen har verkställt de beslut som fattats av valnämnden
samt arbetat med det praktiska genomförandet av folkomröstningen.
Under pandemin har kansliavdelningen administrerat digitala sammanträden via den digitala
plattformen Netpublicator, samt varit ett stöd för kommunens nämndsekreterare i detta
arbete. Enheten har även genomförts en digital utbildning om allmänna handlingar och
serviceskyldigheten för samtliga förvaltningar och kommunala bolag.
Den nya organisationen som ska hantera näringslivsfrågor har påbörjat sitt arbete. En
näringslivsstrateg är anställd på en permanent roll under samhällsbyggnadsförvaltningen och
delar av näringslivsverksamheten har flyttats från kommunstyrelsen till andra nämnder för att
skapa ett bredare nätverk kring näringslivsfrågor.
Det gemensamma projektet mellan nio kommuner i Skaraborg gällande införande av nytt
ekonomisystem pågår. Projektet gjorde en omstart innan sommaren och under hösten 2021
har en upphandling skickats ut. Planerat införande av nytt ekonomisystem är under 2023.
Ekonomiavdelningen har assisterat budgetberedningen i framtagandet av strategisk plan och
budget 2022-2024 samt funnits tillgänglig för frågor och stöd gällande övriga förslag till
strategisk plan och budget. Under oktober månad har förvaltningen tagit fram ett förslag på
detaljbudget för kommande räkenskapsåret i enlighet med beslutet om strategisk plan och
budget 2022-2024 som kommunfullmäktige tog den 27:e september.
Utveckling av kommunens IT-infrastruktur och drift av verksamhetssystem har prioriterats
under året. I samband med nybyggnation samt lokalrenoveringar så har kommunens nätverk
uppgraderats och ett stort utbyte av kommunens server och lagringsmiljö har genomförts.
Projektet "Framtidens digitala arbetssätt" som innefattar bland annat utbyte av kommunens
intranät pågår. Informationsenheten har arrangerat en redaktörsutbildning och planerar att
det nya intranätet ska kunna lanseras i början på 2022. Enheten driver även ett
kommunövergripande projekt för att etablera ett kontaktcenter.
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4 Ekonomi
4.1 Budgetram och investeringsmedel
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel.
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram.
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas.

4.2 Redovisning
Helårsprognosen för kommunstyrelsen är ett överskott mot budget på 8,5 miljoner kronor.
Avvikelsen motsvarar 26,7 procent av styrelsens budgetram för år 2021. Jämfört med
föregående prognos (daterad september-månad) har överskottet mot budget ökat med 0,5
miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på en förbättring av helårsprognosen för
kommunledningsförvaltningens enheter.
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Helårsprognos nämnd
Prognos 2021
Verksamhetens intäkter

Budget 2021

Avvikelse
Prognos
- Budget

Utfall 2020

4 497

4 497

0

5 850

Verksamhetens kostnader

-67 312

-67 812

500

-63 374

- varav personalkostnader

-28 976

-28 976

0

-28 676

Verksamhetens nettokostnader

-62 815

-63 315

500

-57 524

63 315

63 315

0

61 710

500

0

500

4 186

Budgetram
Nämndens avvikelse
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Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett är den verksamhet som
bedrivs inom kommunledningsförvaltningen, med förvaltningens olika enheter. Del två är de
delar som avser hela kommunen och som finns budgeterade på kommunstyrelsen
(finansförvaltningen). Denna del innefattar pensioner, bidrag, transfereringar och
prognososäkerhet för hela kommunen.
Helårsprognosen för kommunledningsförvaltningens enheter visar ett överskott mot budget
på 0,5 miljoner.
Förvaltningen bedömer att pandemin och nuvarande anställningsrestriktioner kommer att
generera minskade kostnader för näringslivsenheten för 0,3 miljoner kronor samt minskade
personalkostnader för 0,5 miljoner kronor. Prognosen för budgeterade medel för oförutsedda
behov och politiska prioriteringar visar en positiv avvikelse mot budget för 0,5 miljoner
kronor.
Överskottet förväntas kompensera ökade licenskostnader som IT-avdelningen uppskattar i
0,5 miljoner kronor samt ett underskott för överförmyndarverksamheten på 0,3 miljoner
kronor. Underskottet beror på högre kostnader för gode män för perioden.
Helårsprognosen för finansförvaltningen är ett överskott på 8,0 miljoner kronor. Överskottet
består av budgeterade medel för prognososäkerhet för hela kommunen som uppgår till 7,0
miljoner kronor samt en positiv utveckling av överskottsfonden hos KPA som har använts till
betalning av pensionspremier (1,0 miljoner kronor).
Helårsprognosen bygger på följande antaganden:
•
•
•
•

Att medel för oförutsedda behov för kommunstyrelsen för 2021 som uppgår till 1,2
miljoner kronor (oförändrat mot föregående år) kommer att förbrukas.
Att medel för prognososäkerhet för 2021 uppgår till 7,0 miljoner kronor (2,8 miljoner
kronor år 2020).
Att pensionskostnaden för 2021 följer senaste pensionsprognosen från
pensionsbolaget KPA.
Att budgeterade medel för politiska budgetprioriteringar som uppgår till 2,55 miljoner
kronor (oförändrat mot föregående år) kommer att förbrukas.

Påverkan på kostnader och intäkter till följd av covid-19-pandemin
Utfall
Ökade kostnader

Prognos helår
0,25

0,25

0,25

0,25

Minskade intäkter
Utökade statliga bidrag
Övrigt
Total påverkan

Utfallet avser den period som rapporten omfattar, medan prognosen gäller 12 månader.
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Åtgärdsplan
Enligt prognosen för helåret kommer kommunstyrelsen att nå en budget i balans. Det
föreligger inte något behov av åtgärdsplan.

4.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och budget för
2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av medel
utifrån investeringsprojektens utfall år 2020.
Investeringar per projekt
Kommunstyrelsen
Projekt
Nr

Ack
Utfall
2021

Budget
2021

Tilläggsanslag
& ombudg

Inventarier
Kommunstyrelsen

90109

1 664

1 000

167

Investeringsreserv

93060

900

10 000

2 564

11 000

Summa

167

Summa
budget
2021

Prognos
2021

Avvikelse
Utfall/
Budget

1 167

1 664

-497

10 000

10 000

9 100

11 167

11 664

8 603

I utfallet för kommunstyrelsens inventarier ingår IT-avdelningens investeringar i en ny server
som uppgick till 1,5 miljoner kronor.
Utfallet av investeringsreserv inkluderar:
- Kommunstyrelsens beslut § 167/2021 ”Beslut om medel för inköp av nytt Intranät”, 202108-11.
- Kommunstyrelsens beslut § 189/2021 ”Beslut om investeringsmedel till trafikhinder på
parkeringar”, 2021-09-08.
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5 Personal
5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro
2021-01-01 - 202110-31

2020-01-01 - 202012-31

2019-01-01 - 201912-31

Antal anställda

39

38

39

- Kvinnor

23

23

24

- Män

16

15

15

Könsfördelning (andel kvinnor, i %)

59,0

60,5

61,5

Könsfördelning (andel män, i %)

41,0

39,5

38,5

38

36,5

37

97,4

96,1

94,9

3,9

1,2

2,8

Antal årsarbetare
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad (%)
Sjukfrånvaro (%)

Personalstyrkan i arbete per 2021-10-31, oavsett per anställningsform, är 39 anställda
motsvarande 38 årsarbetare. Inom förvaltningar har personal gått ner i tjänst på grund av
tjänstledigheter och föräldraledigheter vilket innebär en minskad personalstyrka som uppgår
till 36 årsarbetare.
Sjukfrånvaron har ökat med 2,7 procentenheter från bokslutet 2020, vilket motsvarar ungefär
1,5 heltidssjukskrivningar för ett helt år. Ökningen beror på långtidssjukskrivningar som inte
är orsakade av pandemin
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-05
Ärendenummer
2021/118

Kommunstyrelsen

Louise Holmvik
0502-60 60 34
louise.holmvik@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av månadsrapport för Tidaholms
kommun avseende oktober månad år 2021
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan
och Budget 2021-2023 att samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen ta fram
en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober månad.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02, §166/2019, att nämnderna utöver de
befintliga månads- och delårsrapporterna ska rapportera till kommunstyrelsen
en uppdaterad helårsprognos för innevarande år.
Rapporteringen ska fortgå tills beslutet upphävs. Kommunstyrelsen beslutade
även att uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans.
Med anledning av den snäva tidsplanen, var inte alla rapporter inkomna och
protokoll justerade vid utskick av denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
✓ Rapport – Månadsrapport oktober 2021 Tidaholms kommun.
Utredning
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att
ekonomin efterlevs.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att
ekonomin efterlevs.
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till
underskottet.
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans för 2021.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att
samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan inte har kompletterats sedan
rapporterna i februari och mars. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att
underskottet beror på att arbetet med delarna i fastighetsstrategin inom
samhällsbyggnadsnämnden är försenade. När försäljningar och förändringar
inom fastighetsbeståndet är genomförda har samhällsbyggnadsnämnden en
budget i balans inför år 2022.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

16

2/2

Kultur- och fritidsnämndens rapport förklarar att underskottet beror helt på
pandemin. Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att en åtgärdsplan
inte har upprättats. Nämndens rapport förklarar att anledningen till att en
åtgärdsplan inte upprättats är att åtgärder/neddragningar inte skulle få effekt
2021, utan påverka på längre sikt när efterfrågan på verksamheterna ökar
igen.
Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1
procent av skatter och bidrag.
Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 48 miljoner kronor, vilket
är ett överskott mot budget på 31 miljoner kronor. Det motsvarar 5,8 procent
av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god
ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.
Förvaltningen vill vara tydlig med att det finns stor osäkerhet kring de
ekonomiska förutsättningarna på grund av den på gående pandemin.
Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun har de senaste tre
åren gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr för de tre åren.
Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att
kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till viss del återställs.
Tidigare år så har kommunstyrelsen inte begärt in prognoser efter juni och juli
månad.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
- att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till
handlingarna.
Sändlista
Alla nämnder

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i
förhållande till nämndens budget.
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive
rapport.
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2 Sammanfattning
Tidaholms kommuns budget för 2021 är ett resultat 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1
procent av skatter och generella bidrag. Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på
48,0 miljoner kronor, vilket är ett resultat på 5,8 procent av skatter och generella bidrag.
Avvikelsen motsvarar ett överskott mot budget på 31,0 miljoner. Prognosen är ett resultat
som är 3,7 miljoner bättre än prognosen daterad september 2021.
Pandemin covid-19 har präglat kommunens organisation och arbetsformer även under 2021.
Efter sommaren har dock allt fler verksamheter återgått till ordinarie arbetsformer och
öppethållande. Kommunen har genomfört en folkomröstning om det särskilda boendet
Lindängen. Fullmäktige har därefter beslutat att folkomröstningens resultat ska respekteras
och att Lindängen ska öppnas som särskilt boende för äldre igen. Fullmäktige har fastställt
en strategisk plan och budget för år 2022–2024. Beslutet följdes av ett maktskifte i
kommunen.
Antalet anställda i kommunen är något fler under januari-oktober år 2021 jämfört med
föregående år. Samtidigt är andelen sjukfrånvaro lägre år 2021 jämfört med 2020. Införandet
av heltid som norm har medfört att medarbetare har gått upp i arbetstid, samt ett minskat
behov av vikarier.
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3 Verksamhet
3.1 Viktiga händelser
Pandemin covid-19 har präglat kommunens organisation och arbetsformer även under 2021.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter påverkades kraftigt under våren. Som exempel
kan nämnas att flera planerade arrangemang ställdes in, badhuset höll stängt för
allmänheten och antalet besökare i den öppna ungdomsverksamheten och biblioteket
begränsades. Samtliga idrottshallar hölls stängda i enlighet med regeringens beslut om att
hålla ej nödvändiga verksamheter stängda till den 25 januari. Därefter har hallarna varit
bokningsbara för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Under hösten har
verksamheterna återgått till mer ordinarie öppettider och arbetsformer. Badhuset har öppnat
för allmänheten igen och biovisning på Saga samt uthyrning i Bibliotekssalen har
återupptagits. Under hela året har turistverksamheten kunnat bedrivas i digital form.
Pandemin har påverkat barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter. De främsta
effekterna är ökad arbetsbelastning, ökade krav på stor flexibilitet vad gäller organisation och
tydligt ledarskap samt ett ökat fokus på samverkans- och informationskanaler.
Vid social- och omvårdnadsnämndens verksamheter har brukare och personal erbjudits
vaccin. Inom äldreomsorgen arbetar personalen fortfarande med skyddsutrustning. Det är
sedan tillbaka tillåtet att besöka kommunens äldreboenden, men detta uppmanas ske med
restriktivitet. Många äldre har under pandemin upplevt ökad ensamhet och isolation.
Sannolikt kommer pandemin att medföra stora behov av insatser för att minska
konsekvenserna av ofrivillig ensamhet hos både äldre och yngre kommuninvånare.
Nämnden ser samtidigt att antalet orosanmälningar ökar. I många fall är det allvarliga
missförhållanden som kräver grundliga utredningar.
Medarbetare som har arbetat hemifrån under pandemin har återgått till att arbeta från sin
ordinarie arbetsplats sedan november 2021. Stadshuset som har varit stängt för besök under
en långt tid har öppnat för bokade besök. Deltagande på distans kommer även
fortsättningsvis att erbjudas som ett komplement till fysiskt deltagande vid politiska
sammanträden.
Utvecklingen av kommunens organisation och verksamheter har fortlöpt även under
pandemin. En ny organisation för näringslivsfrågor har påbörjat sitt arbete. Delar av
näringslivsverksamheten har flyttats från kommunstyrelsen till andra nämnder för att skapa
ett bredare nätverk kring näringslivsfrågor.
Tidaholms kommun är en av nio kommuner i Skaraborg som deltar i ett projekt för införande
av ett nytt ekonomisystem. Enligt planen ska det nya systemet tas i bruk under 2023. Under
året har underhåll och utveckling av kommunens IT-infrastruktur och drift av
verksamhetssystem genomförts. Etablering av ett Kontaktcenter pågår.
Kultur- och fritidsnämnden har under året infört ett nytt boknings- och bidragssystem. Första
etappen för ombyggnation av besökscentret Vulcanen har slutbesiktigats och tagits i bruk.
Här samlas Tidaholms museum, turistbyrån och Barnens hus under samma tak. Arbete
pågår för att kunna öppna Vulcanen för besökare under vintern.
Barn- och utbildningsnämnden arbetar systematiskt för att öka kvaliteten och likvärdigheten
för alla barn och elever i Tidaholms kommun. Under 2021 har förskolan stått i fokus.
Social- och omvårdnadsnämnden har minskat antalet boendeplatser på Solvik. Nämnden har
även utökat antalet korttidsplatser/växelvårdsplatser med ytterligare fyra platser. De nya
platserna är i drift sedan augusti 2021. I april 2021 stängdes HVB Ariel, i enlighet med
nämndens beslut.
Under sommaren väckte en samhällsförening ett folkinitiativ gällande särskilda boendet
Lindängen i enlighet med lagen om kommunal folkomröstning. Folkomröstningen som ägde
rum den 5 september var den första att anordnas av Tidaholms kommun någonsin.
Valdeltagande uppgick till 37,6 procent. Kommunfullmäktige beslutade i oktober att
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folkomröstningens resultat ska respekteras och att Lindängen ska öppnas som särskilt
boende för äldre igen.
Den 27 september antog Kommunfullmäktige oppositionens förslag till strategisk plan och
budget för 2022-2024. Partierna som står bakom den beslutade budgeten är Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Beslutet om budget följdes av ett maktskifte i kommunens politiska församlingar då
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valde att lämna sina ordförandeposter i samtliga
nämnder och i kommunstyrelsen. Fullmäktige har därefter beslutat om nya ordföranden från
Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna. Runo Johansson (L) har
utsetts till nytt kommunalråd. Anna-Karin Skatt (S) har utsetts till oppositionsråd.
Under oktober månad har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till detaljbudget
för det kommande räkenskapsåret, i enlighet med fullmäktiges beslut om strategisk plan och
budget 2022 – 2024 den 27 september.
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4 Ekonomi
4.1 Uppföljning
4.2 Prognos kommunen
Jan

Feb
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-30,8

-31,4

-33,7

Budgete
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resultat

-17,0
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Tidaholms kommuns budget för 2021 är ett resultat 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1
procent av skatter och generella bidrag.
Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 48,0 miljoner kronor, vilket är ett resultat
på 5,8 procent av skatter och generella bidrag. Avvikelsen motsvarar ett överskott mot
budget på 31,0 miljoner.
Överskottet beror till största del på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skatter och generella bidrag som är 13,9 miljoner kronor
Prognososäkerheten 7,0 miljoner kronor
Social- och omvårdnadsnämndens överskott om 3,5 miljoner kronor
Barn- och utbildningsnämndens överskott om 1,5 miljoner kronor
Kommunstyrelsens överskott om 0,5 miljoner kronor
Finansförvaltningens överskott om 1,0 miljoner kronor
Avskrivningar 1,4 miljoner kronor
Finansiella kostnader 6,0 miljoner kronor
Reavinster 1,2 miljoner kronor.

Prognostiserat underskott för 2021 redovisas för:
•
•
•

Samhällsbyggnadsnämnden om 4,0 miljoner kronor
Kultur- och fritidsnämnden om 0,5 miljoner kronor
Renhållningsverksamheten om 0,5 miljoner kronor.

Prognosen är ett resultat som är 3,7 miljoner bättre än prognosen daterad september 2021.
Förändringen av det prognostiserade resultatet beror på flera förändringar avseende:
•
•

nämndernas verksamheter sammantaget har förbättrats med 3,4 miljoner kronor
avskrivningarna är lägre än tidigare prognos med 0,3 miljoner kronor.

Resultaträkning
Resultaträkning - (tkr)

Prognos
2021

Budget
2021

Avvikelse
2021

Utfall
2020

Avvikelse
mot fg år
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Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

-196 250

196 250

746 007

755 700

-9 693

930 886

-184 879

38 316

39 683

-1 367

36 495

1 821

784 323

795 383

-11 060

771 131

-24 662

Skatteintäkter

-597 268

-578 371

-18 897

-572 606

-24 662

Generella statsbidrag och utjämning

-234 559

-239 512

4 953

-217 095

-17 464

-47 504

-22 500

-25 004

-18 570

-66 788

-1 410

-1 322

-88

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

-1 410
960

5 500

-4 540

1 069

-109

-47 954

-17 000

-30 954

-18 823

-66 985

-47 954

-17 000

-30 954

-18 823

-66 985

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Nämndernas prognoser
Social- och omvårdnadsnämndens prognos är ett överskott för helåret 2021 på 3,5
miljoner kronor, vilket beror på positiva avvikelser inom verksamheterna LSS samt barn- och
ungdomsvård.
Barn- och utbildningsnämndens prognos är ett överskott för helåret på 1,4 miljoner kronor,
vilket beror på avvikelser inom förskoleverksamheten.
Samhällsbyggnadsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 4 miljoner kronor
som består av flera delar. Orsaker till underskottet är förseningar av de anpassningsåtgärder
som nämnden skall genomföra har försenats, införande kostnader av måltidsenheten samt
engångseffekter inom trafikområdet.
Kultur- och fritidsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 0,5 miljoner kronor.
Underskottet beror på intäktsbortfall med anledning av pandemin.
Kommunstyrelsens prognosprognos är ett överskott för helåret på 0,5 miljoner kronor,
vilket i stort beror på anställningsrestriktioner och oförbrukade medel i oförutsedda medel,
vilket delvis motverkas av ökade kostnader för IT-licenser.
Finansförvaltningens prognos är ett överskott på 8,0 miljoner kronor. Prognosen inkluderar
de 7,0 miljoner kronor som avser ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela
kommunen som är budgeterade under finansförvaltningen. Finansförvaltningens prognos
inkluderar även kommunens prognos för reavinster om 1,2 miljoner.

Budgetavvikelser
Sammanställning
budgetavvikelser (tkr)

Budget 2021

Helårsprognos

Prognos avvikelse

Nämnd
Kommunstyrelse

63 315

62 815

500

316

316

0

34 478

34 978

-500

Barn- och utbildningsnämnd

340 485

338 988

1 497

Social- och omvårdnadsnämnd

315 167

311 671

3 496

Jävsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
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Samhällsbyggnadsnämnd

32 439

36 439

-4 000

Finansförvaltningen

-30 500

-39 700

9 200

Summa nämnder

755 700

745 507

10 193

Skatteintäkter

-578 371

-597 268

18 897

Generella bidrag

-239 512

-234 559

-4 953

5 500

-450

5 950

39 683

38 316

1 367

-772 700

-793 961

21 261

-17 000

-48 454

31 454

Renhållningsverk

500

-500

Summa affärsdrivande verk

500

-500

-47 954

30 954

Finansiering

Finansiell kostnad och intäkt
Avskrivningar
Summa finansiering

Totalt skattefinansierad
verksamhet

Affärsdrivande verk
Vatten- och avloppsverk

Totalt

-17 000

Finansförvaltningens prognos ovan inkluderar kommunens prognos för reavinster om 1,2
miljoner.

4.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och budget för
2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av medel
utifrån investeringsprojektens utfall år 2020.
Investeringar per nämnd
Budget 2021
Kommunstyrelsen

Ack Utfall

Prognos 2021

Avvikelse
helår 2021

11 167

2 503

11 603

-436

Kultur- och fritidsnämnd

2 300

232

2 300

0

Barn- och utbildningsnämnd

1 125

563

1 125

0

602

361

602

0

Samhällsbyggnadsnämnd

84 479

53 141

84 479

0

Skattefinansierad verksamhet

99 673

56 800

100 109

-436

Vatten- och avloppsverk

8 912

320

2 512

6 400

Renhållningsenhet

3 848

91

3 021

827

12 760

411

5 533

7 227

112 433

57 211

105 642

6 791

Social- och omvårdnadsnämnd

Affärdrivande verksamhet
Totalt kommunen
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Investeringar per projekt
Samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljning av investeringsprojekt
Budget 2021

Ack Utfall

Prognos 2021

Avvikelse helår
2021

Samhällsbyggnadsnämnd

84 479

53 141

84 479

0

Skattefinansierad
verksamhet

84 479

53 141

84 479

0

Vatten- och avloppsverk

8 912

320

2 512

6 400

Renhållningsenhet

3 848

91

3 021

827

Affärdrivande verksamhet

12 760

411

5 533

7 227

Totalt

97 239

53 552

90 012

7 227

Framtida bostadsområden
Projektnamn

Projekt
Nr

Framtida
bostadsområden

93099

Total
budget
5 000

Ack
Budget
4 000

Ack Utfall

224

Återstår

4 776

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Kungslena: Projekteringsfas, tomtkö & FFU under hösten, färdigställande 2022. Ekedalen:
Projekteringsfas, färdigställande 2022.

Planerat fastighetsunderhåll
Projektnamn

Projekt
Nr

Planerat
Fastighetsunderhål
l

93044

Total
budget

7 500

Ack
Budget

8 605

Ack Utfall

4 388

Återstår

3 112

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Omfördelning inom bef ram pga akuta uppdrag, åsknedslag på Bruket kräver uppdatering av
bef brandlarm samt rostskador på sandfilter i badet kräver omedelbart utbyte.

Planerat underhåll - gata/park
Projektnamn

Projekt
Nr

Planerat underhåll
- gata/park

93101

Total
budget
4 000

Ack
Budget
4 000

Ack Utfall

1 316

Återstår

2 684

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja
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Förskola Ekedalen
Projektnamn

Projekt
Nr

Förskola Ekedalen

93092

Total
budget

Ack
Budget

13 800

Ack Utfall

13 800

Återstår

98

13 702

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Nej

Ja

Försening pga folkomröstning/covid-19 vilket gjort att projekteringsfas ej beslutats.

Exploatering Rosenberg
Projektnamn

Projekt
Nr

Total
budget

Ack
Budget

Ack Utfall

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Återstår

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Återstår

Exploatering
Rosenberg

Affärsdrivande verk: Vatten och Avlopp
Projekt
Nr

Total
budget

Reservvattentäkt

95019

7 000

7 000

228

6 772

Ja

Nej

Reinvesteringar

95029

1 912

1 912

82

1 830

Ja

Nej

8 912

8 912

310

8 602

Summa

Ack
Budget

Ack
Utfall

95019: Inmätningar och detaljprojektering pågår. Total kostnadsbild ska tas fram.
Uppgörelse med Borgunda vatten om ägarförhållanden samt fördelning av kostnader ej klart.
Total budget på 7 mnkr kommer inte att räcka.
Affärsdrivande verk: Renhållningsenhet

Ombyggnad ÅVC Siggestorp

Projekt
Nr

Total
budget

96013

460

Ack
Budget
-351

Ack
Utfall
6

Återstår

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

-357

Nej

Nej
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Farligt avfall

96014

700

700

11

689

Matavfall kärl

96017

900

900

0

900

Grönt kort

96019

500

500

8

Planerat underhåll
renhållning

96021

3 000

3 000

5 560

4 749

Summa

Ja

Ja

492

Nej

Nej

48

2 952

Ja

Ja

73

4 676

96013: Ombudgetering krävs för reglering av projekt. 96014: Anbud över budget,
omfördelning av projektmedel. 96019: Ombyggnad av ÅVC krävs innan kunder kan släppas
in på obemannad tid.
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5 Personal
5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro
2021-01-01 - 202110-31
Antal anställda

2020-01-01 - 202012-31

2019-01-01 - 201912-31

1 192

1 184

1 208

- Kvinnor

977

981

999

- Män

215

203

209

Könsfördelning (andel kvinnor, i %)

82,0

82,9

82,7

Könsfördelning (andel män, i %)

18,0

17,1

17,3

1 156

1 145

1 161

97,0

96,7

96,1

6

7,2

5,5

Antal årsarbetare
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad (%)
Sjukfrånvaro (%)

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet
Kultur- och fritidsnämnd
Alla medarbetare som önskar har möjlighet att arbeta heltid, men av olika skäl har några valt
en lägre sysselsättningsgrad. Flera personer har kombinationstjänster och bemannar i flera
av nämndens verksamheter och även i andra förvaltningar, vilket både innebär en ökad
flexibilitet och breddad kompetens.
Samhällsbyggnadsnämnd
Heltidsprojektet har gett att ett antal individer har gått upp i tid.
Social- och omvårdnadsnämnd
I verksamheter pågår omläggning av scheman med syftet att effektivisera utökad arbetstid
efter införande av heltid som norm. Antalet disponibla arbetspass i schema ökas och enheter
kan med utökat samarbete kring disponibla turer minska behovet av vikarier.

Anställningsrestriktion
Kultur- och fritidsnämnd
Alla anställningar beslutas av förvaltningschef. En extern rekrytering har genomförts, men
flera tjänster är vakanta. Därutöver har flera förlängningar av lönebidragsanställningar gjorts.
Lönebidragsanställningarna är förhållandevis kostnadsneutrala.
Samhällsbyggnadsnämnd
Alla anställningar har godkänts av förvaltningschef.
Social- och omvårdnadsnämnd
Förvaltningen följer anställningsrestriktionen och tillsättning av tjänster godkänns av
förvaltningschef. Då stora delar av förvaltningen hanterar verksamhet där det de facto
behöver finnas människor på plats som utför arbete dygnet runt är det svårt att vakanssätta
tjänster. Andelen helårsarbetare har dock successivt minskat.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-22
Ärendenummer
2021/361

Kommunstyrelsen

Henrik Johansson
0502-60 62 11
henrik.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Beslut om partiell inlösen av IPR
Ärendet
Enligt Tidaholms senaste helårsprognos kommer kommunen att redovisa ett
resultat på 48 miljoner kronor. I samband med detta finns en möjlighet att lösa
in delar av kommunens pensionsskuld för att minska framtida kostnader. Den
offert som är inhämtat från KPA gäller inlösen av IPR (intjänad pensionsrätt)
och avser pension intjänad fram till 1998 och som finns i kommunens
ansvarsförbindelse.
Beslutsunderlag
✓ Presentation offerter Tidaholms kommun, 2021-11-17.
✓ Offert Inlösen arbetstagare, 2021-11-23.
Utredning
Tidaholms kommuns helårsprognos i månadsrapporten för oktober visar på ett
resultat på 48 miljoner kronor. Överskottet beror på att nämnderna totalt visar
ett överskott mot budget på 2,0 miljoner kronor samtidigt som skatteintäkter
och generella statsbidrag är 13,5 miljoner kronor över budget. Detta
tillsammans med att centrala kostnader är lägre än budet samt att kommunen
prognososäkerhet enligt senaste prognosen inte behöver användas ger
resultatet på 48 miljoner kronor.
Kommunen kommer kommande år få det svårare att nå de ekonomiska målen
då kostnaderna ökar i kommunen på grund av de demografiska
förändringarna samtidigt som kommunens befolkningsantal minskar. Att
använda överskottet för att genomföra en partiell inlösen under år 2021
minskar kostnaderna framledes med mellan 0,5–0,6 miljoner kronor årligen.
Det minskar också kommunens ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen
uppgick ti delåret 2021 till 170,2 miljoner kronor.
Tidaholms kommun har i samband med upphandling av
pensionsadministration en option hos leverantören på att göra en inlösen av
IPR.
2012 beslutade kommunen om att göra en inlösen av IPR. Då gjordes en
inlösen på 140 miljoner kronor och påverkade kommunens resultat som gjorde
ett mycket stort underskott 2012. Då beslutade Kommunfullmäktige om
inlösen. I detta förslag är det en mindre inlösen som föreslås och påverkar inte
kommunens resultat på samma sätt. Kommunstyrelsen har ansvaret och
budget för pensionskostnaderna. Detta kommer innebära ett budgetunderskott
för de övergripande kostnaderna, dock finns det innan detta beslut ett
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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överskott enligt senaste prognosen på 8,0 miljoner kronor(prognososäkerhet
samt pensionskostnader).
Barnrättsbedömning
Ärendet påverkar inte barn i direkt mening
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen föreslår att en del av överskottet används för
att lösa in delar av IPR. Detta kommer minska kommunens kostnader
framledes. Minskningen av de årliga kostnaderna börjar år 2024. Detta för att
individerna som löses in inte har gått i pension ännu utan är arbetstagare.
Detta ger dock en mer positiv långsiktig effekt på kommunens kostnader.
Kommunledningsförvaltningen föreslår en inlösen på ca 12,5 miljoner kronor.
Resterande del av överskottet som är prognostiserat kommer behövas för att
finansiera investeringar i kommunen kommande år.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 12,5 miljoner kronor på 2021 för
att genomföra en partiell inlösen IPR. Kostnaden belastar kontot för
pensionsutgifter som finns i kommunstyrelsens budget.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Tidaholms kommun
Offert 6524,1 - pensionstagare
Offert 6524,2 - arbetstagare
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Prognos minskade utbetalningar pga inlösen IPR
(offert 6524,1 -pensionstagare)
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Prognos minskade utbetalningar av IPR pga kommande partiell inlösen
(Offert 6524,1 - pensionstagare)
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Prognos minskade utbetalningar pga inlösen IPR
(Offert 6524,2 - arbetstagare)
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39

8

Prognos minskade utbetalningar av IPR pga kommande partiell inlösen
(Offert 6424,2 - arbetstagare)
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2049

2048

2047

2046
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2044

2043
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2040

2039
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2037

2036

2034

2035

2033

2032

2031

2030

2028

2029

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

0

Informationsklass: Intern

#

Tidaholms Kommun
2022-02-01

Offert nr

Engångspremier för intjänad pensionsrätt 1997-12-31 PFA
Pensionärer
0
Aktiva/Avgångna
9 996 420
Total premie
9 996 420

Till grund för offerten ligger de uppgifter som arbetsgivaren (samt eventuellt tidigare
arbetsgivare) har rapporterat in till KPA Pension samt KPA Pensionsförsäkrings vid var tid
gällande premiegrunder.
Observera att den slutliga premien kan bli högre eller lägre om förutsättningarna ändras,
till exempel om ny lön rapporteras in eller den dag från och med vilken arbetstagaren ska
omfattas av försäkringen ändras.
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#

KPA Pensionsförsäkring AB
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-11
Ärendenummer
2021/359

Kommunstyrelsen

Henrik Johansson
0502-60 62 11
henrik.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Förstudie investeringsobjekt renovering
idrottshallen
Ärendet
Tidaholms strategiska plan och budget för 2022-2024 beslutades i
kommunfullmäktige september 2021. I investeringsbudgeten finns ett objekt
gällande renovering av ishallen i Tidaholms kommun. Kultur- och
fritidsnämnden har genomfört och godkänt en förstudie av objektet och skickat
den till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslutsunderlag
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 106/2021, ”Beslut om förstudie
iordningställande av Idrottshallen”, 2021-11-09.
✓ Förstudierapport iordningställande av Idrottshallen, 2021-11-09.
Utredning
I förstudien som är beslutad av kultur- och fritidsnämnden står följande: År
1941 tog stadsfullmäktige i Tidaholm beslut om att uppföra en idrottshall.
Denna invigdes 16 november samma år. Idag utnyttjas idrottshallen under
dagtid som gymnastiksal för gymnasiet och under kvällstid av föreningslivet. I
bottenvåningen ligger Idrottshistoriska museet. Hela byggnaden renoverades
2008.
Tidaholms Gymnastiksällskap (TGS) har under många år uttryckt ett behov av
en lokal med möjlighet att montera fasta redskap och ha en hoppgrop.
Idrottshallen, som inte uppfyller kraven på fullmåttshall, skulle vara ett bra och
effektivt lokalanvändande att anpassa för TGS behov. Halva hallen skulle då
hyras ut till TGS med årshyra och det skulle finnas möjlighet att använda
andra halvan av hallen för gymnasieskolans undervisning och hyra ut per
timma för träningar. Idrottshallen innehåller även en lokal i källaren
(boxningslokalen), som väl lämpar sig för TGS andra verksamheter t ex
gymmix. Flytten av TGS från Forshallen till Idrottshallen skulle innebära en
helhetslösning där förutsättningarna för TGS verksamheter förbättras samt att
en fullmåttshall frigörs för andra och nya idrotter såsom basket och futsal.
Barnrättsbedömning
Barnrättsbedömning genomförs i verksamhetsnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att medel finns avsatta i
investeringsbudgeten för projektet. I driftbudgeten finns också medel avsatta
för ökade kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). I förstudien finns
en tydlig beskrivning över vilka insatser som ska genomföras och en
uppskattad kostnad för detta.
Kommunledningsförvaltningen anser att förstudien innehåller de uppgifter som
krävs för beslut av förstudie och för att gå vidare till projekteringssteget.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
förstudien samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att
tillsammans med kultur- och fritidsnämnden starta projektering av
projektet.
Sändlista
KFN
SBN

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-09

Kultur- och fritidsnämnden

2021/109

§ 106 Beslut om förstudie iordningställande av Idrottshallen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad
förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för iordningställande av
Idrottshallen samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen för
vidare hantering enligt investeringsprocessen.
Sammanfattning av ärendet
Förstudierapport för iordningställande av Idrottshallen.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna
upprättad förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för
iordningställande av Idrottshallen samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen.
Beslutsunderlag
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 89/2021 ”Beslut om
förstudie iordningställande av Idrottshallen”, 2021-10-26.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie iordningställande av Idrottshallen”, kulturoch fritidschef Pema Malmgren, 2021-10-18.
✓ Förstudierapport iordningställande av Idrottshallen.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

45

Utdragsbestyrkande

1

Inmatning av data

2

Kultur- och fritidsnämndem

Välj Investering
Investerings- och projektkostnader

1. Beskrivning; lägg in delarna av investeringen och projekt kostnaderna
2. Välj investeringstyp (avskrivningstid tas fram via denna)
3. Skriv in det årliga beloppet för raden (läggs som negativa belopp).
om du vill ha samma utlägg på 2 olika år så läggs 2 rader in för detta.
4. Välj år för utlägg
5. Aktivering för projektet väljs i cell D10.
Aktivering år
Beskrivning

2022

Välj Investering

Belopp (tkr)

Utlägg

Aktivering - År 1

Avskrivningstid

Årlig Avskrivning

Byggnation - delning hall

Övrig post 15 år

2022

2022

15

-

Hoppgrop

Övrig post 15 år

2022

2022

15

-

Övrig byggnation

Övrig byggnation

2022

2022

10

-

projektering

Övrig post 10 år

2022

2022

10

-

Budget

Övrig post 15 år

3 000

2022

2022

15

200

xxx

Välj Investering

-

2022

1

-

Välj Investering

-

2022

1

-

Välj Investering

-

2022

1

-

Välj Investering

-

2022

1

-

Välj Investering

-

2022

1

-

Välj Investering

-

2022

1

-

Välj Investering

-

2022

1

-

Totalt

4

5

6

Avskrivningar

mata data i gulmarkerade celler

Kassaflöde

Verksamhetsnämnd

3

3 000

Välj avskrivningstid
1

2022
2023
2024
2025
2026

3 000
-

Avskrivning

Ack bokfört
värde

Bokförtvärde

200
-

200
200
200
200
200

-

7
Kapitalkost
nad

Drift

2022

Drift

2022

Drift

2022

Drift

2022

Drift

2022

Drift

2022

12

13

14

15

Drift
Prisjust
erad

Intäkt

Intäkt

Drift
Prisjust
erad

16

17

18

19

20

Avskrivninga
Ack
Bokfört Värde
r
Avskrivningar

21

22

23

Ack bokfört Kapitalkost
värde
nad
Drift

24

25

26

Drift
Driftkostnad Prisjusterad
er
Intäkter

27

Intäkter

28
Drift
Prisjust
erad

30
28
26
24
22

-

-

0
0
0
0
0

-

-

0
0
0
0
0

Bokfört Värde2022
Bokfört Värde2023
Bokfört Värde2024
Bokfört Värde2025
Bokfört Värde2026

-

-

-

-

-

Markanläggning
Platta och Stomme
Fasad och Tak
Fönster och dörrar

30
60
40
30

-

-

-

-

-

-

Storkök, ventilation mm
Ytskikt invändigt
Övrig byggnation
Övrig post 60 år

15
20
10
60

År 6
År 7
År 8
År 9

2027
2028
2029
2030

-

-

200
200
200
200

-

1 800
1 600
1 400
1 200

20
18
16
14

-

-

0
0
0
0

-

-

0
0
0
0

Bokfört Värde2027
Bokfört Värde2028
Bokfört Värde2029
Bokfört Värde2030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Övrig post 40 år
Övrig post 30 år
Övrig post 20 år
Övrig post 15 år
Övrig post 10 år

40
30
20
15
10

År 10
År 11
År 12
År 13
År 14
År 15
År 16
År 17
År 18
År 19
År 20
År 21
År 22
År 23
År 24
År 25
År 26
År 27

2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048

-

-

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

-

1 000
800
600
400
200
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200

12
10
8
6
4
2

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bokfört Värde2031
Bokfört Värde2032
Bokfört Värde2033
Bokfört Värde2034
Bokfört Värde2035
Bokfört Värde2036
Bokfört Värde2037
Bokfört Värde2038
Bokfört Värde2039
Bokfört Värde2040
Bokfört Värde2041
Bokfört Värde2042
Bokfört Värde2043
Bokfört Värde2044
Bokfört Värde2045
Bokfört Värde2046
Bokfört Värde2047

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2022
2022

Drift

11

2 800
2 600
2 400
2 200
2 000

2022
Drift

Drift

10

3 000
-

1. Beskrivning; lägg in delarna av driftkostnadera
2. Årliga kostnader (läggs som negativa belopp)

Inga ökade kostnader

9

År 1
År 2
År 3
År 4
År 5

Tillkommande Driftkostnader

Beskrivning

8

46

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

29

37

38

39

Drift

2022

Drift

2022

Tillkommande Externa intäkter

1. Beskrivning; lägg in delarna av de externa intäkterna
2. Årliga intäkter (läggs som positiva belopp)
2022
Intäkt

2022

Intäkt

2022

Intäkt

2022

Intäkt

2022

Intäkt

2022

Intäkt

2022

Avgående kostnader (+) och Frånfallande intäkter (-)
Årligt belopp
(tkr)

Beskrivning

Infaller fr o m år

Antal år kvar av
avskrivningar

Välj kategori
Driftkostnader

Avgående internhyra

Driftkostnader

-

2023

#DIV/0!

Driftkostnader2023 Intäkter

Inventarier - avgående

Driftkostnader

-

2023

#DIV/0!

Driftkostnader2023 Bokfört Värde

xxxx

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

xxx

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

xxx

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!
Totalt

-

Internhyra

Internhyra självkostnad*
Yta - Antal m2

Tillträdes år

Andel av år 1

2022

50%

Internhyra basår

Välj
25%
50%
75%
100%

*Kapitalkostnad + Drift - Externa intäkter

47

2 019

-1

2 020

0

2 021

0

2 022

0

2 023

-

2 024

-

2 025

-

2 026

-

2 027

-

2 028

-

2 029

-

2 030

-

2 031

-

2 032

-

2 033

-

2 034

-

2 035

-

2 036

-

2 037

-

2 038

-

2 039

-

2 040

-

2 041

-

2 042

-

2 043

-

2 044

-

2 045

-

2 046

-

2 047

-

2 048

-

2 049

-

2 050

-

2 051

-

2 052

-

2 053

-

2 054

-

2 055

-

2 056

-

2 057

-

2 058

-

48

Investeringsprojekt
för

belopp i tkr om inget annas anges

Kultur och Fritidsnämnden

belopp i tkr om inget annas anges

Benämning projekt

Idrottshallen - anpassningar (delning hall och hoppgrop)

I. Beslutssteg

A. Förstudie

III. Beskrivning
Kalkylränta
Årlig Prisjustering
Årlig justering av Internhyra

1,00%
2,00%
1,20%

enligt SKR 20.7 så är internräntan fr 2022 1,00%

IV. Investering - Kassaflöde
År 1
2022

belopp i tkr

Investeringsutgift
Ackumulerat

År 2
2023

År 3
2024

År 4
2025

År 5
2026

År 6
2027

År 7
2028

År 8
2029

År 9
2030

År 10
2031

3 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

V. Påverkan Driftkostnader
År 1
2022
Tillkommande
Avskrivningar
Internränta
Drift - el, vatten, värme, lokalvård

År 2
2023

År 3
2024

År 4
2025

År 5
2026

År 6
2027

År 7
2028

År 8
2029

År 9
2030

År 10
2031

200
30
-

200
28
-

200
26
-

200
24
-

200
22
-

200
20
-

200
18
-

200
16
-

200
14
-

200
12
-

Kapitalkostnad + Drift

230

228

226

224

222

220

218

216

214

212

Externa intäkter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230

228

226

224

222

220

218

216

214

212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

222

220

218

216

214

212

Totalt Tillkommande
Avgående
Avskrivningar
Internränta
Drift - el, vatten, värme, lokalvård
Kapitalkostnad + Drift
Externa intäkter

Total Driftpåverkan

-

230

-

228

-

226

-

224

-

VI. Internhyra

Internhyra (tkr) - Brukarnämnd
Snittkostnad (kr per m2)
Antal m2

År 1
2022

År 2
2023

År 3
2024

År 4
2025

År 5
2026

År 6
2027

År 7
2028

År 8
2029

År 9
2030

År 10
2031

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

År 2
2023

År 3
2024

År 4
2025

År 5
2026

År 6
2027

År 7
2028

År 8
2029

År 9
2030

År 10
2031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

VII. Övrig Driftpåverkan - verksamhetsnämnd (ej redovisade ovan)
År 1
2022
Tillkommande

Avgående
xxxx
xxxx

Total Övrig Driftpåverkan

49

1. Markanläggning - 30 år
Anordningar eller anläggningar som inte är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, parkeringsplatser, platt
ytor, planteringar och lekutrustning.
Marksanering – Normal marksanering ska ingå i investeringen. Däremot måste vid oskäligt höga kostnader
göras en bedömning vid varje enskilt fall och kan då komma att belasta driftsbudgeten.
2. Platta och stomme - 60 år
Grundläggning inkl. schakt, platta, bjälklag, bärande väggar/pelare, takbjälklag, takstolar,
ytterväggsstommar/färdiga ytterväggsstommar med puts, tegelbeklädnad.
Rivningsarbete och anslutningsavgifter.
3. Fasad och tak - 40 år
Fasadytskikt inkl. infästning, balkongräcken, stuprör.
Tätskikt tak, tegel- och betongpannor, råspont, säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, hängrännor,
beslagning.
4. Fönster och dörrar - 30 år
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrépartier och glaspartier.
5. Storkök, ventilation mm - 15 år
Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla,
storköksutrustning.
6. Ytskikt invändigt - 20 år
Inre ytskikt; Golvbeläggningar, målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
7. Övrig byggnation – 10 år
Trappor, innerväggar, innerdörrar och partier, sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig
inredning.
Larm, lås, passage, brand, styr, solceller, data- och teleanläggning. Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin,
torktumlare.
8. Övrig post - Fördelas på komponent 2-7
Projektering, bygg- och projektledning, kreditivräntor, myndighetskostnader, besiktningar, övriga
byggherrekostnader.

50

1/2

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-11
Ärendenummer
2021/360

Kommunstyrelsen

Henrik Johansson
0502-60 62 11
henrik.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Förstudie investeringsobjekt renovering ishall
Ärendet
Tidaholms strategiska plan och budget för 2022-2024 beslutades i
kommunfullmäktige september 2021. I investeringsbudgeten finns ett objekt
gällande renovering av ishallen i Tidaholms kommun. Kultur- och
fritidsnämnden har genomfört och godkänt en förstudie av objektet och skickat
den till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslutsunderlag
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 105/2021, ”Beslut om förstudie
renovering ishall”, 2021-11-09.
✓ Förstudierapport renovering ishall, 2021-11-09.
Utredning
I förstudien beslutad av kultur- och fritidsnämnden står följande: Den befintliga
sargen har suttit sedan 1986 och är en träsarg. Den har i flera omgångar
lagats och är mycket sliten. Sargskyddet består idag av härdat glas vilket
medför hög skaderisk då materialet är stumt.
Vid senaste besiktningen av ishallen av Svenska ishockeyförbundet skrev
besiktningsmannen följande: “Noteringar från besiktningen: Gammal sarg
sedan 1986 fodras mycket skötsel varje år”. Han konstaterade även att det ej
är säkert att den klarar en besiktning vid nästa tillfälle som inträffar 2022. Vid
besiktningen fann man att den ruttnat på vissa ställen så att skruvarna gick att
dra rakt ur den.
Rören under grusbädden är original sedan 1968 och har inte bytts sedan det
var en utomhusrink. Då rören dels är gamla men också enbart skyddas av en
grusbädd medför det stor risk för brott på rören.
Barnrättsbedömning
Barnrättsbedömning sker i verksamhetsnämnden.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att medel finns avsatta i
investeringsbudgeten för projektet. I driftbudgeten finns också medel avsatta
för ökade kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). I förstudien finns
en tydlig beskrivning över vilka insatser som ska genomföras och en
uppskattad kostnad för detta.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Kommunledningsförvaltningen anser att förstudien innehåller de uppgifter som
krävs för beslut av förstudie och för att gå vidare till projekteringssteget.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
förstudien samt uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans
med kultur- och fritidsnämnden starta projektering av projektet.
Sändlista
SBN
KFN

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-09

Kultur- och fritidsnämnden

2021/108

§ 105 Beslut om förstudie renovering ishall
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad
förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för renovering ishall samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare hantering
enligt investeringsprocessen.
Sammanfattning av ärendet
Förstudierapport för renovering av sarg och pist i Rosenbergs ishall.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna upprättad förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för
renovering ishall samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen
för vidare hantering enligt investeringsprocessen.
Beslutsunderlag
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 88/2021 ”Beslut om
förstudie renovering ishall”, 2021-10-26.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie renovering ishall”, kultur- och fritidschef
Pema Malmgren, 2021-10-18.
✓ Förstudierapport renovering ishall.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

53

Utdragsbestyrkande

29

Inmatning av data
mata data i gulmarkerade celler

Verksamhetsnämnd
Investerings- och projektkostnader

1. Beskrivning; lägg in delarna av investeringen och projekt kostnaderna
2. Välj investeringstyp (avskrivningstid tas fram via denna)
3. Skriv in det årliga beloppet för raden (läggs som negativa belopp).
om du vill ha samma utlägg på 2 olika år så läggs 2 rader in för detta.
4. Välj år för utlägg
5. Aktivering för projektet väljs i cell D10.
Aktivering år
Beskrivning

2022

Välj Investering

Belopp (tkr)

Utlägg

Aktivering - År 1

Avskrivningstid

Årlig Avskrivning

xxx

Övrig post 30 år

-

2022

2022

30

-

ny sarg

Övrig byggnation

1 000

2022

2022

10

100

nya rör

Övrig byggnation

2 000

2022

2022

10

200

gjuta bädd

Övrig byggnation

3 000

2022

2022

10

300

Övrig byggnation

Övrig byggnation

2022

2022

10

-

Projektering

Övrig byggnation

-

2022

2022

10

-

Övrig budget

Övrig post 15 år

4 000

2022

2022

15

267

Välj Investering

-

2022

1

-

Välj Investering

-

2022

1

-

Välj Investering

-

2022

1

-

Välj Investering

-

2022

1

-

Välj Investering

-

2022

1

-

Totalt

10 000

Tillkommande Driftkostnader

1. Beskrivning; lägg in delarna av driftkostnadera
2. Årliga kostnader (läggs som negativa belopp)
2022
Beskrivning

2022
Drift

2022

Drift

2022

Drift

2022

Drift

2022

Drift

2022

Drift

2022

54

37

38

39

Drift

2022

Drift

2022

Drift

2022

Tillkommande Externa intäkter

1. Beskrivning; lägg in delarna av de externa intäkterna
2. Årliga intäkter (läggs som positiva belopp)
2022
Intäkt

2022

Intäkt

2022

Intäkt

2022

Intäkt

2022

Intäkt

2022

Intäkt

2022

Avgående kostnader (+) och Frånfallande intäkter (-)

Årligt belopp
(tkr)

Beskrivning

Infaller fr o m år

Antal år kvar av
avskrivningar

Välj kategori
Driftkostnader

Avgående internhyra

Driftkostnader

-

2023

#DIV/0!

Driftkostnader2023 Intäkter

Inventarier - avgående

Driftkostnader

-

2022

#DIV/0!

Driftkostnader2022 Bokfört Värde

xxxx

Driftkostnader

2023

#DIV/0!

Driftkostnader2023

xxx

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

xxx

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!

Driftkostnader

Driftkostnader

#DIV/0!
Totalt

-

Internhyra

Internhyra självkostnad*

Tillträdes år

Andel av år 1

2022

50%

Internhyra basår

Välj
25%
50%

Yta - Antal m2

55

75%
100%
*Kapitalkostnad + Drift - Externa intäkter

56

2 019

-1

2 020

0

2 021

0

2 022

0

2 023

-

2 024

-

2 025

-

2 026

-

2 027

-

2 028

-

2 029

-

2 030

-

2 031

-

2 032

-

2 033

-

2 034

-

2 035

-

2 036

-

2 037

-

2 038

-

2 039

-

2 040

-

2 041

-

2 042

-

2 043

-

2 044

-

2 045

-

2 046

-

2 047

-

2 048

-

2 049

-

2 050

-

2 051

-

2 052

-

2 053

-

2 054

-

2 055

-

2 056

-

2 057

-

2 058

-

Investeringsprojekt
för

belopp i tkr om inget annas anges

Kultur och Fritidsnämnden

belopp i tkr om inget annas anges

Benämning projekt

Ishallen - Renovering sarg/rör

I. Beslutssteg

Välj beslutssteg

III. Beskrivning
Kalkylränta
Årlig Prisjustering
Årlig justering av Internhyra

1,00%
2,00%
2,20%

enligt SKR så är internräntan fr 2022 1,00%

IV. Investering - Kassaflöde
År 1
2022

belopp i tkr

Investeringsutgift
Ackumulerat

År 2
2023

År 3
2024

År 4
2025

År 5
2026

År 6
2027

År 7
2028

År 8
2029

År 9
2030

År 10
2031

10 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

År 1
2022

År 2
2023

År 3
2024

År 4
2025

År 5
2026

År 6
2027

År 7
2028

År 8
2029

År 9
2030

V. Påverkan Driftkostnader

Tillkommande
Avskrivningar
Internränta
Drift - el, vatten, värme, lokalvård

År 10
2031

867
100
-

867
91
-

867
83
-

867
74
-

867
65
-

867
57
-

867
48
-

867
39
-

867
31
-

867
22
-

Kapitalkostnad + Drift

967

958

949

941

932

923

915

906

897

889

Externa intäkter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

967

958

949

941

932

923

915

906

897

889

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

932

923

915

906

897

889

Totalt Tillkommande
Avgående
Avskrivningar
Internränta
Drift - el, vatten, värme, lokalvård
Kapitalkostnad + Drift
Externa intäkter

Total Driftpåverkan

-

967

-

958

-

949

-

941

-

VI. Internhyra

Internhyra (tkr) - Brukarnämnd
Snittkostnad (kr per m2)
Antal m2

År 1
2022

År 2
2023

År 3
2024

År 4
2025

År 5
2026

År 6
2027

År 7
2028

År 8
2029

År 9
2030

År 10
2031

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

År 2
2023

År 3
2024

År 4
2025

År 5
2026

År 6
2027

År 7
2028

År 8
2029

År 9
2030

År 10
2031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

VII. Övrig Driftpåverkan - verksamhetsnämnd (ej redovisade ovan)
År 1
2022
Tillkommande

Avgående
xxxx
xxxx

Total Övrig Driftpåverkan

57

1. Markanläggning - 30 år
Anordningar eller anläggningar som inte är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, parkeringsplatser, platt
ytor, planteringar och lekutrustning.
Marksanering – Normal marksanering ska ingå i investeringen. Däremot måste vid oskäligt höga kostnader
göras en bedömning vid varje enskilt fall och kan då komma att belasta driftsbudgeten.
2. Platta och stomme - 60 år
Grundläggning inkl. schakt, platta, bjälklag, bärande väggar/pelare, takbjälklag, takstolar,
ytterväggsstommar/färdiga ytterväggsstommar med puts, tegelbeklädnad.
Rivningsarbete och anslutningsavgifter.
3. Fasad och tak - 40 år
Fasadytskikt inkl. infästning, balkongräcken, stuprör.
Tätskikt tak, tegel- och betongpannor, råspont, säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, hängrännor,
beslagning.
4. Fönster och dörrar - 30 år
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrépartier och glaspartier.
5. Storkök, ventilation mm - 15 år
Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla,
storköksutrustning.
6. Ytskikt invändigt - 20 år
Inre ytskikt; Golvbeläggningar, målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
7. Övrig byggnation – 10 år
Trappor, innerväggar, innerdörrar och partier, sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig
inredning.
Larm, lås, passage, brand, styr, solceller, data- och teleanläggning. Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin,
torktumlare.
8. Övrig post - Fördelas på komponent 2-7
Projektering, bygg- och projektledning, kreditivräntor, myndighetskostnader, besiktningar, övriga
byggherrekostnader.
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2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/347

§ 139 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
238 779 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut.
Bolagets borgensram uppgår till 218 779 000 kr per 2021-12-31.
Budgeterad nyupplåning avser investeringar och anskaffning av gatubelysning
och upp går till 20 000 000 kr.
Låneskuld
INSTITUT
Låneskuld extern
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken
Kommuninvest
Kommuninvest

Budgeterad nyupplåning 2022
Summa låneskuld

LÅNENR

LÖPTID

117934
129474
93302
105901
122598
80697
138470
128251
112152
364973137
681856
681825
Ersätter 681856
Ersätter 681825

2022-10-24
2025-10-16
2022-12-01
2023-11-13
2024-10-02
2021-09-15
2026-11-12
2023-11-13
2022-05-28
2026-12-31
2021-12-30
2021-12-30
2026-xx-xx
2024-xx-xx

INLÖSEN
LÅNESKULD 2020- /AVSLUTAT
AMORTERING LÅNESKULD 202112-31
2021
NYA LÅN 2021
2021
12-31
3 350 000
32 000 000
32 000 000
7 849 000
21 300 000
20 900 000
0
23 080 000
12 400 000
9 000 000
0
0

-1 800 000

-20 300 000
20 300 000

-9 000 000
-42 331 200
-28220800

-1 252 000
-400 000
-600 000
-200 000
0
-400 000

45 931 200
30 620 800
42 331 200
28 220 800

-3 600 000
-2 400 000

1 550 000
32 000 000
32 000 000
6 597 000
20 900 000
0
20 100 000
23 080 000
12 000 000
0
0
0
42 331 200
28 220 800

161 879 000

-99 852 000

167 404 000

-10 652 000

218 779 000

161 879 000

0
-99 852 000

167 404 000

-10 652 000

20 000 000
238 779 000

Gatubelysning

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
238 779 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut Tidaholms energi AB 2022”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2021-11-02.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-02
Ärendenummer
2021/347

Kommunstyrelsen

Henrik Johansson
0502-60 62 11
henrik.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Borgensbeslut Tidaholms energi AB 2022
Ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut.
Bolagets borgensram uppgår till 218 779 000 kr per 2021-12-31.
Budgeterad nyupplåning avser investeringar och anskaffning av gatubelysning
och upp går till 20 000 000 kr.
Utredning
Låneskuld
INSTITUT
Låneskuld extern
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken
Kommuninvest
Kommuninvest

Budgeterad nyupplåning 2022
Summa låneskuld

LÅNENR

LÖPTID

117934
129474
93302
105901
122598
80697
138470
128251
112152
364973137
681856
681825
Ersätter 681856
Ersätter 681825

2022-10-24
2025-10-16
2022-12-01
2023-11-13
2024-10-02
2021-09-15
2026-11-12
2023-11-13
2022-05-28
2026-12-31
2021-12-30
2021-12-30
2026-xx-xx
2024-xx-xx

INLÖSEN
LÅNESKULD 2020- /AVSLUTAT
AMORTERING LÅNESKULD 202112-31
2021
NYA LÅN 2021
2021
12-31
3 350 000
32 000 000
32 000 000
7 849 000
21 300 000
20 900 000
0
23 080 000
12 400 000
9 000 000
0
0

-1 800 000

-20 300 000
20 300 000

-9 000 000
-42 331 200
-28220800

-1 252 000
-400 000
-600 000
-200 000
0
-400 000

45 931 200
30 620 800
42 331 200
28 220 800

-3 600 000
-2 400 000

1 550 000
32 000 000
32 000 000
6 597 000
20 900 000
0
20 100 000
23 080 000
12 000 000
0
0
0
42 331 200
28 220 800

161 879 000

-99 852 000

167 404 000

-10 652 000

218 779 000

161 879 000

0
-99 852 000

167 404 000

-10 652 000

20 000 000
238 779 000

Gatubelysning

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn
Förslag till beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 238 779 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Sändlista
Tidaholms Energi AB

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/347

§ 140 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
180 142 515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut.
Bolagets låneskuld uppgår till 127 142 515 kr per 2021-12-31.
Budgeterad nyupplåning för år 2022 för renovering av Kungsbro 1 och
Kaplanen 1 uppgår till 53 000 000 kr.
Låneskuld
INSTITUT
Låneskuld extern
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Tidaholms Sparbank
Tidaholms Sparbank

Budgeterad nyupplåning 2022
Summa låneskuld

LÅNENR
116430
122599
127345
91206
138466
94834
138469
128250
111098
111099
122597
128618
128619
132410
132409
140204
8354-3,655 176 330-0
8354-3,655 176 315-1

LÖPTID

INLÖSEN
LÅNESKULD /AVSLUTAT
AMORTERING LÅNESKULD
2021-12-31
2021
NYA LÅN 2021
2021
2021-12-31

2023-11-13
2024-03-18
2023-11-13
2021-09-15
2025-05-12
2021-09-15
2026-02-04
2025-05-12
2022-04-26
2022-06-26
2024-10-02
2025-09-30
2025-09-30
2025-05-12
2024-10-02
2026-11-12
2021-02-10
2021-02-10

9 138 557
2 628 089
10 200 000
17 025 000
0
14 865 369
0
9 400 000
4 640 000
6 340 000
14 900 000
8 150 000
8 150 000

0
0
-16 500

8 778 557
2 518 589
10 175 000
0
16 725 000
0
14 445 369
9 000 000
4 400 000
6 100 000
14 800 000
8 100 000
8 100 000
6 000 000
7 000 000
11 000 000
0
0

55 350 369

-2 311 000

127 142 515

55 350 369

-2 311 000

53 000 000
180 142 515

-16 800 000
16 800 000
-14 550 369
14 550 369

6 000 000
7 000 000
11 000 000
5 000 000
880 500

-5 000 000
-864 000

111 317 515

-37 214 369

111 317 515

-37 214 369

-360 000
-109 500
-25 000
-225 000
-75 000
-315 000
-105 000
-400 000
-240 000
-240 000
-100 000
-50 000
-50 000

Kungsbro

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
180 142 515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Borgensram Tidaholms bostads AB 2022”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2021-11-02.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-02
Ärendenummer
2021/347

Kommunstyrelsen

Henrik Johansson
0502-60 62 11
henrik.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Borgensram Tidaholms bostads AB 2022
Ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut.
Bolagets låneskuld uppgår till 127 142 515 kr per 2021-12-31.
Budgeterad nyupplåning för 2022 för renovering av Kungsbro 1 och kaplanen
1 uppgår till 53 000 000.
Utredning
Låneskuld
INSTITUT
Låneskuld extern
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Tidaholms Sparbank
Tidaholms Sparbank

Budgeterad nyupplåning 2022
Summa låneskuld

LÅNENR
116430
122599
127345
91206
138466
94834
138469
128250
111098
111099
122597
128618
128619
132410
132409
140204
8354-3,655 176 330-0
8354-3,655 176 315-1

LÖPTID

INLÖSEN
LÅNESKULD /AVSLUTAT
AMORTERING LÅNESKULD
2021-12-31
2021
NYA LÅN 2021
2021
2021-12-31

2023-11-13
2024-03-18
2023-11-13
2021-09-15
2025-05-12
2021-09-15
2026-02-04
2025-05-12
2022-04-26
2022-06-26
2024-10-02
2025-09-30
2025-09-30
2025-05-12
2024-10-02
2026-11-12
2021-02-10
2021-02-10

9 138 557
2 628 089
10 200 000
17 025 000
0
14 865 369
0
9 400 000
4 640 000
6 340 000
14 900 000
8 150 000
8 150 000

0
0
-16 500

8 778 557
2 518 589
10 175 000
0
16 725 000
0
14 445 369
9 000 000
4 400 000
6 100 000
14 800 000
8 100 000
8 100 000
6 000 000
7 000 000
11 000 000
0
0

55 350 369

-2 311 000

127 142 515

55 350 369

-2 311 000

53 000 000
180 142 515

-16 800 000
16 800 000
-14 550 369
14 550 369

6 000 000
7 000 000
11 000 000
5 000 000
880 500

-5 000 000
-864 000

111 317 515

-37 214 369

111 317 515

-37 214 369

-360 000
-109 500
-25 000
-225 000
-75 000
-315 000
-105 000
-400 000
-240 000
-240 000
-100 000
-50 000
-50 000

Kungsbro

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte påverka barn i direkt mening
Förslag till beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 180 142 515 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Sändlista
Tidaholms bostads AB

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-11
Ärendenummer
2021/313

Kommunstyrelsen

Sofie Thorsell
0502- 60 60 42
sofie.thorsell@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Antagande av taxa för tillfällig
dödsboförvaltning
Ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden framhåller i beslut, § 81/2021, att det har
tagits fram förslag till taxa för tillfällig dödsboförvaltningen enligt 18 kap 2 §
ärvdabalken.
Taxan uppgår till 0,65 procent av prisbasbeloppet per timme. Avgiften föreslås
justeras årligen i nivå med höjningen av prisbasbeloppet.
Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
taxa för tillfällig dödsboförvaltning att gälla från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 81/2021 ”Beslut om taxa
för tillfällig dödsboförvaltning”, 2021-09-28.
✓ Utkast - Taxa för tillfällig dödsboförvaltning.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för
tillfällig dödsboförvaltning. Taxan ska gälla från och med 2022-01-01.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2021-09-28

Social- och omvårdnadsnämnden

2021/201

§ 81 Beslut om taxa för tillfällig dödsboförvaltning
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige
att besluta anta taxa för tillfällig dödsboförvaltning att gälla från och
med 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till taxa för tillfällig dödsboförvaltningen
enligt 18 kap 2 § ärvdabalken.
Förvaltningen har beräknat att kommunens kostnad för tillfällig
dödsboförvaltning är 0,65 % av prisbasbeloppet per timme. För 2022
motsvarar detta 313 kr per timme.
Kommunfullmäktige föreslås besluta om att anta taxa för tillfällig
dödsboförvaltning. Taxan uppgår till 0,65 % av prisbasbeloppet per timme.
Avgiften föreslås justeras årligen i nivå med höjningen av prisbasbeloppet.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
föreslå Kommunfullmäktige att besluta anta taxa för tillfällig
dödsboförvaltning att gälla från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/159,
”Beslut om taxa för tillfällig dödsboförvaltning”, 2021-09-21
✓ Tjänsteskrivelse ”Taxa för tillfällig dödsboförvaltning”
nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-09-06.
✓ Taxa för tillfällig dödsboförvaltning
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Social- och omvårdnadsnämnden

Ärendenr:

SON 2021/201

Fastställd:

Datum

Reviderad:

Datum

FÖRFATTNINGSSAMLING

Taxa för tillfällig dödsboförvaltning
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Innehållsförteckning
Innehållsförteckning ...........................................................................................2
Taxa för tillfällig dödsboförvaltning ....................................................................3

Dokumentansvarig: Socialchef
Giltighetstid: Tillsvidare
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Taxa för tillfällig dödsboförvaltning
I 18 kap 2 § ärvdabalken framgår att socialnämnden skall, i förekommande fall
där ingen dödsbodelägare har kunnat identifieras, göra det som i normala fall
åligger dödsbodelägare, nämligen att förvalta den dödes egendom under boets utredning. När eller om dödsbodelägare blir kända för socialnämnden skall
förvaltningen av dödsboet överlämnas till dödsbodelägarna.
Socialnämnden har rätt att få ersättning för sina kostnader i samband med
den tillfälliga dödsboförvaltningen.
Kommunens kostnad beräknas till 0,65 % av prisbasbeloppet per timme.
Kostnaden följer prisbasbeloppets årliga höjning.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-15
Ärendenummer
2021/351

Kommunstyrelsen

Sofie Thorsell
0502- 60 60 42
sofie.thorsell@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Revidering av taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 140/2021, föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderad taxa för allmänna
vatten- och avloppsanläggningar. Taxan föreslås gälla från och med
2022-01-01.
Det framgår av nämndens beslut att reviderad VA-taxa är framtagen för att
möta framtidens utmaningar och för att undvika en chockhöjning i ett senare
skede. Målet är att brukningsavgifter respektive anläggningsavgifter ska
motsvara det intäktsbehov som finns för att ordna och driva kommunens
allmänna VA-anläggningar.
Ändringarna är markerade med färg i det bifogade utkastet till ny taxa. Rött
anger text som föreslås tas bort/ersättas, grönt anger förslag till ny text.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 140/2021 ”Beslut om revidering
av taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar”, 2021-10-21.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till reviderad VA-taxa”, enhetschef VA/avfall,
Karin Steen, 2021-09-22.
✓ Utkast - Reviderad Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa
för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i enlighet med upprättat
förslag. Taxan ska gälla från och med 2022-01-01.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-21

Samhällsbyggnadsnämnd

2021/471

§ 140 Beslut om revidering av taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta förslag till reviderad taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, att gälla från och med 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 34 § får kommunen meddela
föreskrift om VA-taxa. Avgiftsuttaget ska täcka nödvändiga kostnader för att
ordna och driva VA-anläggningen (självkostnadsprincipen) samt uppfylla
lagens krav på rättvis och skälig fördelning. Brukningsavgifterna behöver
höjas för att täcka verksamhetens intäktsbehov. För anläggningsavgifterna är
det nödvändigt att inleda anpassningsåtgärder då kostnadstäckning inte
uppnås för nybyggnadsområden.
Samhällsbyggnadsnämndens enhet VA/Avfall har tagit fram ett förslag till
reviderad VA-taxa. Ändringar är markerade i taxedokumentet som föreslås
gälla från 1 januari 2022. Rött anger gällande text som föreslås tas
bort/ersättas, grönt anger förslag till ny text, och svart föreslås oförändrade.
Förslag på reviderad VA-taxa är framtagen för att möta framtidens utmaningar
och undvika en chockhöjning i ett senare skede. Målet är att brukningsavgifter
respektive anläggningsavgifter ska motsvara det intäktsbehov som finns för att
ordna och driva kommunens allmänna VA-anläggningar.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderad taxa för
allmänna vatten- och avloppsanläggningar, att gälla från och med
2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 91/2021 ”Beslut
om revidering av taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar”,
2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till reviderad VA-taxa”, enhetschef VA/Avfall,
Karin Steen, 2021-09-22.
✓ Förslag till reviderad Taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, 2021-09-22.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-22
Ärendenummer
2021/471

Samhällsbyggnadsnämnden

Karin Steen
0502-60 60 79
karin.steen@tidaholm.se

Förslag till reviderad VA-taxa
Ärendet
VA-kollektivet är en taxefinansierad verksamhet. Enligt lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster 34 § får kommunen meddela föreskrift om VA-taxa.
Avgiftsuttaget ska täcka nödvändiga kostnader för att ordna och driva VAanläggningen (självkostnadsprincipen) samt uppfylla lagens krav på rättvis
och skälig fördelning. Brukningsavgifterna behöver höjas för att täcka
verksamhetens intäktsbehov. För anläggningsavgifterna är det nödvändigt att
inleda anpassningsåtgärder då kostnadstäckning inte uppnås för
nybyggnadsområden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/Avfall har tagit fram ett förslag till
reviderad VA-taxa. Ändringar är markerade i taxedokumentet som föreslås
gälla från 1 januari 2022. Rött anger gällande text som föreslås tas
bort/ersättas, grönt anger förslag till ny text, och svart föreslås oförändrade.
Beslutsunderlag
✓ Förslag till reviderad Taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, 2021-09-22.
Utredning
Enhet VA/Avfall har påbörjat arbetet med en ny VA-plan. När den är
färdigställd kommer långsiktiga planer kunna presenteras för framtidens VA i
Tidaholm. Enheten behöver redan nu ta höjd för kommande kostnader. För att
upprätthålla standard i ledningsnät och anläggningar bör kommuner ha en
årlig prisökning med ca 4,1 % för att bibehålla nuvarande standard enligt
rekommendation från vår branschorganisation. Denna prisutveckling har av
olika skäl inte följts i tidigare VA-taxor i Tidaholm.
VA-enheten har under ett antal år gått på sparlåga och nu krävs mer medel för
att upprätthålla det som lagen kräver av kommunen som huvudman:
o Arbete för att ta fram strategier och underhållsplaner, ny exploatering
och vad som krävs för att klara ny utbyggnad mot befintligt
nät/anläggningar.
o Arbete på befintligt nät/anläggningar för att möta nutidens miljökrav
och redovisningar av VA-verksamheten.
o Arbete med att uppdatera vattenverk för att möta
livsmedelslagstiftningen.
Utöver detta kommer reinvesteringstakten behöva öka. Alla investeringar
genererar avskrivningskostnader som landar på driftbudgeten.
Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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För att börja möta dessa kostnader föreslås inför 2022 brukningsavgifterna för
avseende fastigheter för bostadsändamål och därmed jämställda fastigheter
ökas. I förslag till reviderad VA-taxa blir den verkliga förändringen 350 kr/år för
en villa med 150 m3 vattenförbrukning. Taxa för annan fastighet (t ex
industrifastighet) föreslås lämnas oförändrad då de idag anses bära en skälig
kostnad sett till nyttjandegrad av den allmänna VA-anläggningen. Även avgift
för dagvatten föreslås lämnas oförändrad då enheten anser att
dagvattenutredningen först bör genomföras för att kartlägga ett eventuellt
behov av justering.
Den revidering som nu föreslås av VA-taxans brukningsavgifter ger VAkollektivet en intäktsökning på 1,4 mkr.
Redan vid förra årets revidering av VA-taxan aviserades att
anslutningsavgifterna är för låga i förhållande till verkliga kostnader vid
exploatering. Rosenbergsområdet visar att anslutningsavgifterna endast
täcker en tredjedel av de verkliga kostnaderna. Det gäller även beräknade
kostnader för kommande exploatering av områden i till exempel Kungslena
och Ekedalen. I förslag till reviderad VA-taxa blir förändringen för en villa
12 000 kr och lägenhet/enhetsavgiften höjs med 5 000kr. Även med
föreslagen höjning nås inte 100 % täckningsgrad av investeringskostnaden,
resterande täcks av VA-kollektivet.
En omvärldsanalys är gjord för brukningsavgifter och anslutningsavgifter för
våra närmaste kommuner. Jämförelsen baseras på gällande taxa 2021 för
Tidaholm, Skövde, Falköping och Hjo. Belopp för Tidaholm anges också enligt
förslag till reviderad taxa 2022.
Jämförelse årskostnad brukningsavgift vatten/avlopp/dagvatten
Taxa 2021
Villa, 800 m2 tomtyta,
Flerbostadshus, 8 lgh,
150 m3 vatten
1200 m2 tomtyta, 640
m3 vatten
Tidaholm
5 000
25 209
Skövde
6 426
39 279
Hjo
7 120
26 480
Falköping
7 581
26 173
Föreslagen taxa 2022
Tidaholm
5 350
26 976
Jämförelse anslutningsavgift vatten/avlopp/dagvatten
Taxa 2021
Villa, 800 m2 tomtyta
Tidaholm
Skövde
Hjo
Falköping
Föreslagen taxa 2022
Tidaholm

67 600
104 138
92 000
82 342
79 600

Flerbostadshus, 8 lgh,
1200 m2 tomtyta
111 600
336 282
228 000
278 282
153 100

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Utredningens slutsatser
En reviderad VA-taxa är framtagen för att möta framtidens utmaningar och
undvika en chockhöjning i ett senare skede. Målet är att brukningsavgifter
respektive anläggningsavgifter ska motsvara det intäktsbehov som finns för att
ordna och driva kommunens allmänna VA-anläggningar.
Förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta förslag till reviderad taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, att gälla från och med 2022-01-01.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
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Taxa för Tidaholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29. Reviderad 2020-12-21.
Gäller från och med 2021-01-01 2022-01-01.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är
Tidaholms kommun. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas
under samhällsbyggnadsnämnden. Avgifter enligt denna taxa skall
betalas till Tidaholms kommun, VA-enheten.
§ 1 Inledning
För att täcka nödvändiga kostnader för Tidaholms kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan
avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter
enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare.
Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i
27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§ 2 Avgiftstyper
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§ 3 Fastighetsbegrepp
I dessa taxeföreskrifter avses med:
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för
bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det
viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Butiker

Hotell

Sjukvård

Utbildning

Camping

Kontor

Sporthallar

Förvaltning

Restauranger

Hantverk

Småindustri

Stormarknader

Utställningslokaler

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat
ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet.
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för
bebyggande, men inte ännu bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i
bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet
lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad räknas varje påbörjat
150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som
en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen
(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas
av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§ 4 Avgiftsskyldighet
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål
V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp
Df, dag- och dränvattenavlopp
från fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän
platsmark

Anläggningsavgift
Ja
Ja
Ja

Brukningsavgift
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df
inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
4.2

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om
allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är
uppfyllda.
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för
bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats
omdetta.
4.3

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar
för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.4

Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den
tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
4.5
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§ 5 Bostadsfastighet
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall
erläggas anläggningsavgift.
5.1

Avgift utgår per fastighet med:
Avgift

Med moms

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df*

26 000 kr
38 000 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och
Df

41 600 kr

c) en avgift per lägenhet utöver en

5 500 kr
10 500 kr

* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna
anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med
uttages avgiftenligt 5.1 a) och 5.1 b) för Df även om bortledande av
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter,
fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.2

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid
tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för
fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
5.3

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen
godkänner.
5.4

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.5

Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts
riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje
tillkommande lägenhet.
5.6
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§ 6 Annan fastighet
För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
6.1

Avgift

Med moms

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df*

26 000 kr
38 000 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkt för V, S och Df

41 600 kr

c) en avgift per m2 tomtyta

11,44 kr
12 kr

* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna
anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med
uttages avgiftenligt 6.1 a) och 6.1 b) för Df även om bortledande av
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter,
fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.2

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.3

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge
anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets
areal,motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten påfastigheten.
6.4

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden
genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS
1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För
tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare
förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.5

Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift
inteskall anses vara förut erlagd.
6.6
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§ 7 Obebyggd fastighet
7.1

För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
Avgift

Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

100 % (5.1 a)

100 % (6.1 a)

Avgift per uppsättning
förbindelsepunkt

100 % (5.1 b)

100 % (6.1 b)

Tomtyteavgift

-

70 % (6.1 c)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter
enligt följande:
7.1

Avgift

Bostadsfastighet

Annan fastighet

Tomtyteavgift

-

30 % (6.1 c)

Lägenhetsavgift

100 % (5.1 c)

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
§ 8 Delvis anslutning
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:
8.1

Framdragen servisledning

Avgift (jmf med)

En ledning

70 % (5.1 a eller 6.1 a)

Två ledningar

85 % (5.1 a eller 6.1 a)

Tre ledningar

100 % (5.1 a eller 6.1 a)
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Avgifter i övrigt:
Avgift

Jmf med

V

S

Df

Dg

Per uppsättning
förbindelsepunkt

5.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Lägenhetsavgift

5.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Per uppsättning
förbindelsepunkt

6.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet
inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
8.2

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare
än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1,
erläggas en etableringsavgift om 25 % av avgiften enligt 5.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd
av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga
servisledningar.
8.3

§ 9 Allmän platsmark
Anläggningsavgift för dagvatten från allmän platsmark uttages tillsvidare
inte från den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och
underhålls.
§ 10 Reglering av avgiftsbelopp
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 337,27 (2020-09)
343,99 (2021-08) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras,
har samhällsbyggnadsnämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen
därefter, dock inte oftare än engång årligen.
§ 11 Särförhållanden
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–9 får
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller
annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 12 Betalning av anläggningsavgifter
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som

anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall

erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen
skulle ha skett.
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggnings-

avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om
avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall
erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske
till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas
enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov

för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex
ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats.
Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två
månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess
tilläggsavgiften betalas.
§ 13 Övriga frågor
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av

huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i

stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan
om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt
med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för

och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att
ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§ 14 Bebyggd fastighet
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. Avgift utgår
per fastighet med:
Avgift

Avser

Med moms

a)

En fast avgift per år för bostadsfastighet
Småhus (1-2 familjefastighet)

2 309 kr
2 470 kr

Flerbostadshus per lägenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet

1 716 kr
1 836 kr

b)

En rörlig avgift per m3 levererat vatten

17,94 kr
19,20 kr

c)

En fast avgift per år och vattenmätare av
respektive storlek för annan fastighet

d)

1-5 m3 /tim (20 mm) eller motsvarande
flöde

6 090 kr

6-9 m3 /tim (25-40 mm)

57 860 kr

10-20 m3 /tim (45-

94 406 kr

mm)

En fast avgift per år och m2 tomtyta för
annan fastighet
0-10 000

1 523 kr

10 001-30 000

3 046 kr

30 001-50 000

4 568 kr

50 001-100 000

6 090 kr

100 001-

7 613 kr
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14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna
ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift
Jmf med
V
S
Df

Dg

Per småhus/lägenhet

14.1 a)

50 %

30 %

10 %

10 %

Per m3

14.1 b)

50 %

50 %

-

-

Per vattenmätare

14.1 c)

50 %

50 %

-

-

Per m2 tomtyta

14.1 d)

-

-

50 %

50 %

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som
levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd
fastighetvattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om
100 140 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 50 70
m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b).
Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till
30 m3 per lägenhet
14.5 För fritidshus utan mätning med vattenförsörjningen endast under
sommarhalvåret debiteras en avgift på 1 306 kr 1 562 kr avseende
tiden 15/4- 15/10 och inkluderar ca 50 70 kbm vatten.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det
nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens
felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vattenoch värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat,
har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter
genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av
förbrukningen, kan få tvist prövad av mark- och miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och
mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen
förundersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande
avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 10
%av avgiften enligt 14.1 b)
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§ 15 Allmän platsmark
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och
underhålls skall erlägga brukningsavgift för dagvatten.
Avgift utgår med:
Avgift

Med moms

En årlig avgift per m2 avvattnad allmän
platsmark

0,73 kr

§ 16 Större spillvattenmängd än dricksvattenmängd
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot
levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade
vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp
erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens
bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på
annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter
annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan
mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
§ 17 Obebyggd fastighet
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift
enligt 14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål
reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas
för respektive ändamål:
Avgift

Jmf med

V

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

50 %

30 %

10 %

10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 18 Extra åtaganden
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller
har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits
av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Åtgärd

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

716 kr 744 kr

Uppsättning av vattenmätare

716 kr 744 kr

Avstängning av vattentillförsel

428 kr 445 kr

Påsläpp av vattentillförsel

428 kr 445 kr

Montering och demontering av strypbricka i
vattenmätare

858 kr 892 kr

Undersökning av vattenmätare

858 kr 892 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

858 kr 892 kr

Förgäves påannonserat besök

716 kr 744 kr

Sönderfrusen eller skadad vattenmätare

858 kr 892 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie
arbetstid debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.
§ 19 Särförhållanden
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–18 får
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller
annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 20 Betalning av avgifter
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal,
tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b)
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14
och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall
erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från
dendag betalningen skulle skett.
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Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje
debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad
förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör
ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör
därjämte ske påfastighetsägarens begäran med anledning av
fastighetsöverlåtelse.
§ 21 Avtal i vissa fall
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att
underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av
fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.
§ 22 Reglering av avgiftsbelopp
Avgifter enligt § 14-18 är baserade på indextalet 337,27 (2020-09)
373,99 (2021-08) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras
får samhällsbyggnadsnämnden reglera avgiftsbeloppen därefter, dock
inte oftare än engång årligen.
Vid reglering av taxan tillämpas följande:
•

Tillägg eller avdrag på avgiften görs med viss procent.

•

Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta
indexförändring som utgör skillnaden mellan det närmaste före
be-slut om avgiftsreglering publicerade indextal och talet 337,27
343,99 omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet
procenttal avrundas till närmaste hela tal. Tillägg eller avdrag
avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 14.1 a), c) och d) till
närmaste hela krontal samt beträffande avgift enligt 14.1 b) till
närmaste hela öretal.

•

Beslutad avgiftsändring tillämpas från och med debiteringsperioden efter den dag som angetts i beslutet. För de avgifter
enligt 14.1 b), 14.3 och 14.5 samt § 16, som är baserade på
uppmätning hos fastighetsägare, tillämpas dock avgiftsändringen
endasti fråga om den vattenmängd som förbrukas och den
spillvattenmängd som släpps ut efter den i beslutet angivna
dagen.
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Taxans införande
§ 23 Taxans ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01 2022-01-01. De brukningsavgifter
enligt 14.1, 14.4, 14.5 och 14.8 samt § 16, som är baserade på
uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den
vattenmängd somlevereras och den spillvattenmängd som släpps ut
efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-15
Ärendenummer
2021/352

Kommunstyrelsen

Sofie Thorsell
0502- 60 60 42
sofie.thorsell@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig
plats
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 153/2021, föreslå
kommunfullmäktige beslut att revidera taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01.
Nämnden grundar sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av
nämndsekreteraren. Det framgår av tjänsteskrivelsen vilka ändringar som
föreslås samt motiveringar till föreslagna ändringar.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 153/2021 ”Beslut om revidering
av taxa för upplåtelse av offentlig plats”, 2021-10-21.
✓ Tjänsteskrivelse ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats”,
nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-09-08.
✓ Utkast - Reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats.
✓ Taxa för upplåtelse av offentlig plats (gällande)
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa
för upplåtelse av offentlig plats i enlighet med upprättat förslag. Taxan
ska gälla från och med 2022-01-01.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-21

Samhällsbyggnadsnämnd

2020/131

§ 153 Beslut om revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
revidera taxa för upplåtelse av offentlig plats, att gälla från och med
2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag på reviderad taxa för
upplåtelse av offentlig plats.
Avgiftsstrukturen i gällande taxa har omarbetats i grunden i syfte att uppnå en
mer lättförståelig och mindre komplicerad taxa både för sökande och för
kommunen vid dess tillämpning.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera taxa för upplåtelse av offentlig
plats, att gälla från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 101/2021 ”Beslut
om revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats”, 2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats”,
nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-09-08.
✓ Förslag på reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats, 2021-09-29.
✓ Gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats, 2018-01-29.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-08
Ärendenummer
2020/131

Samhällsbyggnadsnämnden

Robin Mogren Holmqvist
0502-60 60 92
robin.mogren-holmqvist@tidaholm.se

Taxa för upplåtelse av offentlig plats
Ärendet
Förvaltningen har upprättat ett förslag på reviderad taxa för upplåtelse av
offentlig plats.
Beslutsunderlag
✓ Förslag på reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats, 2021-09-29.
✓ Nuvarande taxa för upplåtelse av offentlig plats, 2018-01-29.
Utredning
De inledande delarna till taxan föreslås revideras till att bland annat innehålla
aktuella begrepp såsom samhällsbyggnadsnämnden, och förtydliga
ansvarsfördelning och stöd för tillämpning av taxan. Vidare föreslås under
rubrik 3 ”Avgifter” vissa förtydligande kring den föreslagna avgiftsstrukturen,
samt taxans förhållande till övriga kommunala taxor som ofta kan komma att
aktualiseras vid nyttjande av offentlig plats.
Avgiftsstrukturen i gällande taxa har omarbetats i grunden i syfte att uppnå en
mer lättförståelig och mindre komplicerad taxa både för sökande och för
kommunen vid dess tillämpning. Som ett led i detta har indelningen i olika
upplåtelsetyper gjorts om till en fast kvadratmeteravgift per dag oberoende av
vilken typ av nyttjande det gäller, då kommunens kostnader och administration
bedöms vara likvärdig oavsett vilket nyttjande det gäller. Tilläggas bör att allt
nyttjande med ideellt ändamål, såsom evenemang för att samla in pengar till
ideella föreningar, föreslås vara avgiftsfritt.
För de nyttjanden som är avgiftsbelagda föreslås en minimumavgift om 200kr,
för att täcka de administrativa kostnaderna vid kommunens handläggning
även vid nyttjande som tar små ytor i anspråk. En fast avgift för eluttag från
kommunal anslutning har lagts till för kommersiellt nyttjande, vilken motsvarar
den föreslagna avgiften för elanvändning hos tillfälliga saluplatser under
torghandelsdagar.
Avgift för kommersiell affischering föreslås ändras från en årsavgift/dagavgift
till en fast avgift för ansökt tillstånd, för att förenkla administrationen vid dessa
ansökningar. Den föreslagna avgiften för ”Upplag, byggnadsställningar,
containrar och liknande” avser att ersätta övriga ändamål som finns
uppräknade i gällande taxa, återigen för att förenkla förståelse och tillämpning
av taxan vid dessa nyttjanden.

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Upplåtelse av fasta saluplatser under torghandelsdagar föreslås, utifrån
synpunkter från torghandlare, besökare samt ansvarig kommunal torgvärd,
ändras från en fast årsavgift till en indelning i kvartalsperioder. Detta avser att
ge handlarna bättre möjlighet att boka en eller flera fasta platser delar av året
utifrån exempelvis säsongsbetonad försäljning.
Den relativa storleken på avgiften för själva saluplatsen är oförändrad i
förslaget, men kvartalsavgiften föreslås innehålla en del med fast avgift för
elanslutning för exempelvis elektroniska kassasystem, istället för den separata
hantering av elavgifter som sker idag. Den totala fasta kvartalsavgiften blir
därför till synes högre än nuvarande avgift, men inkluderingen av elkostnaden
bedöms medföra en effektivare kommunal administration och underlätta för
handlarna då de alltid vet sin fasta kostnad inklusive el, utan att den totala
kostnaden för handlarna förändras nämnvärt jämfört med nuvarande taxa.
Avgiften för tillfällig saluplats är oförändrad i föreslagen taxa, men även här
föreslås en fast avgift för el som ersätter nuvarande system med fast avgift i
kombination med en förbrukningsavgift, detta för att förenkla den praktiska
tillämpningen av taxan. Den föreslagna fasta avgiften för el är därför något
högre än nuvarande fasta avgifter, då den föreslagna även innehåller en
schablonmässig del för elförbrukning.
Sammanfattningsvis bedöms samtliga föreslagna ändringar av hantering av
elavgift vid torghandel medföra en enklare hantering för kommunen såväl som
handlare, samtidigt som de uppskattade totala elkostnaderna för torghandel
bedöms täckas.
Paragraf 2 och 3 i gällande taxa förslås tas bort då innehållet i dessa bedöms
täckas av den nya avgiftsstrukturen då exempelvis jämkning för kortare
tidsperioder blir överflödig i och med dagavgifter för kommersiellt nyttjande
och kvartalsperioder för fasta saluplatser. Paragraf 4 gällande tidpunkt för
avgiftens erläggande föreslås tas bort då de praktiska frågorna kring
avgiftshanteringen inte bedöms behövas regleras i denna taxa.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt meningen beröra barn.
Förslag till beslut
✓ Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
revidera taxa för upplåtelse av offentlig plats, att gälla från och med
2022-01-01.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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1

Inledning

Denna taxa har upprättas och antagits med stöd av 1 § Lag (1957:259) om
rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

2 Tillämpning
Denna taxa ska tillämpas vid upplåtelse av offentlig plats när Tidaholms
kommun är huvudman för platsen, och tillstånd för begagnande av offentlig
plats meddelas av polismyndigheten.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillämpningen av denna taxa, där
nämnden vid ett yttrande till polismyndigheten om begagnande av offentlig
plats ska upplysa sökande om storleken på avgiften för den ansökta
upplåtelsen.

3 Avgift
Med kommersiellt ändamål och ideellt ändamål avses i denna taxa ändamålet
med den specifika upplåtelsen, oberoende av vilken typ av verksamhet den
sökande bedriver i övrigt.
Upplåtelse av fasta saluplatser vid torghandel är uppdelad i kvartal:
Kvartal 1, 1 januari till och med 31 mars .
Kvartal 2, 1 april till och med 30 juni.
Kvartal 3, 1 juli till och med 30 september.
Kvartal 4, 1 oktober till och med 31 december.
Kostnader för eventuell kommunal avfallshantering eller tillgång till kommunalt
vatten och avlopp hänförlig till upplåtelsen ingår ej i avgiften enligt denna taxa,
utan faktureras separat i enlighet med antagen taxa för kommunal avfallshantering respektive taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Avgift för upplåtelse av offentlig plats tas ut enligt följande:

Upplåtelse

Avgift

Kommersiellt ändamål


Eluttag från avsedd kommunal
anslutning under nyttjandet

Ideellt ändamål
 Eluttag från avsedd kommunal
anslutning under nyttjandet
Upplag, byggnadsställningar,
containrar och liknande

94

1 kr/m2 per dag,
minimum 200 kr per
tillstånd
45 kr (exkl. moms)
per dag
Avgiftsfritt
Avgiftsfritt

0,5 kr/m2 per dag,
minimum 200 kr per
tillstånd

4/4

Affischering, anslag, upphängd
skyltning
 Kommersiellt ändamål
 Ideellt ändamål
Torghandel
 Fast saluplats (3,0 x 3,3 m)
inklusive el
 Tillfällig saluplats (3,0 x 3,3 m)
- Eluttag från avsedd kommunal
anslutning
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200 kr per tillstånd
Avgiftsfritt

700 kr per kvartal
150 kr per dag
45 kr (exkl. moms)
per dag

Kommunfullmäktige

Ärendenr:

KS 2018/385

Fastställd:

2018-01-29

Reviderad:

2019-01-28

FÖRFATTNINGSSAMLING

Taxa för upplåtelse av
offentlig plats
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Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Tidaholms kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 och gäller från och med
2018-02-01. Reviderad 2019-01-28.
§1
Har tillstånd lämnats att för ändamål, som nedan angives, taga i anspråk plats som i 1 § allmänna ordningsstadgan sägs, äger kommunen,
därest platsen står under dess förvaltning, av tillståndshavaren uttaga
avgift för upplåtelsen enligt följande:
Upplåtelsens ändamål

Tidsintervall

Avgift
lägst
kr

Avgift
högst
kr

Rörlig försäljningskiosk för glass,
korv, frukt, tobak o dyl
Tillfällig försäljning eller visning av
produkter (3.0x3.3)

Dag
År
Dag

150:550:150:-

440:5 500:550:-

Ölservering
Gångbaneserveringar och friluftsserveringar
Gamla Torget

Dag
Säsong

550:550:-

2 200:5 500:-

A Försäljningsändamål

B Torghandel

Fast torgplats
Fast torgplats del av år 9 mån
Fast torgplats del av år 6 mån
Tillfällig saluplats (3.0x3.3)
Del av Gamla Torget
Elenergi till saluplats med högsta
anslutning 2,0 kW
0,5 kW
Förbrukning

C Annat kommersiellt ändamål

I intet fall ska
avgift utgå från
ideella föreningar

Dag

4 400:-

År
1/431/12
15/415/10
Dag

2 300:1 725:-

(3.0x3.3)

1 150:-

(3.0x3.3)

150:-

M2
Dag

5:50
33:-

Dag
kWh

20:1:50

Affischpelare, affischtavlor o dyl, då
fråga ej är om endast tillfällig upplåtelse (>7 dgr)
Skyltvaror utanför butik
Annan demonstration av varor o dyl

År
Dag/m2

385:1:50

2 300:7:-

År
Dag

220:220:-

440:-

Tivoli, cirkus o likn exkl renhållning

Dag

550:-

2 200:-

98

Kommentar

(3.0x3.3)

Lotterivagn betalar
el enl förbrukning
Lägsta avgift 200:-

Minst 200:/upplåtelse

4/4

Annat kommersiellt utnyttjande av
allmän plats

M2/dag

1:50

3:50

M2 o år
M2 o
dag

35:1:50

110:3:50

M2 o år

45:-

165:-

M2 o
vecka
Vecka
Vecka
År

1:50

3:50

110:220:55:-

110:-

D Övriga ändamål

Upplag mm
a) Av tillfällig karaktär
b) Tillfällig camping
c) Av mera permanent karaktär
Bodar, provisoriska byggnader, byggnads-ställningar och schakt
Container, växelflak eller likn < 6 dygn
Därefter
Bunt-, post och tidningslådor

Minst 200:-/upplåt
Skyldighet att återställa platsen i före
upplåtelsen bef
skick
Minst 200:- per
upplåtelse

§2
Vid avgifternas bestämmande skall hänsyn tagas till det upplåtna områdets omfattning och läge, till beräknat ekonomiskt utbyte av förekommande rörelse samt till de sociala synpunkter och de förhållanden i övrigt, som bör vinna beaktande vid skälighetsprövningen. Därest särskilda förhållanden därtill föranleda, må jämväl befrielse från avgift
kunna lämnas.
§3
Därest upplåtelse omfattar del av tidsperiod, som i taxan angives må
jämkning i avgiften för hel period kunna ske.
§4
Avgift skall erläggas i förskott.
§5
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tolkning och tillämpning av
denna taxa.
§6
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i angivna avgifter.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-15
Ärendenummer
2021/353

Kommunstyrelsen

Sofie Thorsell
0502- 60 60 42
sofie.thorsell@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 146/2021, föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalken.
Det framgår av nämndens beslut att revideringen avser att anpassa taxan
efter lagändringar kring anmälan enligt 38 § förordning om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd samt att förtydliga avgiftsuttag vid handläggning
av miljösanktionsavgift och vid upprättande av anmälan till polismyndigheten
eller åklagarmyndigheten.
Nämnden grundar sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av enhetschefen
för hållbar utveckling. Det framgår av tjänsteskrivelsen vilka ändringar som
föreslås.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 146/2021 ”Beslut om revidering
av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, 2021-10-21.
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2021-09-30
✓ Utkast - Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa
för prövning och tillsyn inom miljöbalken i enlighet med upprättat
förslag. Taxan ska gälla från och med 2022-01-01.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-21

Samhällsbyggnadsnämnd

MIL.2021.343

§ 146 Beslut om revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
revidera taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet
För myndighetsutövning enligt miljöbalken använder sig
samhällsbyggnadsförvaltningen av en taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.
Nuvarande taxa antogs 2020-12-21 av kommunfullmäktige.
Taxan är i behov av att revideras. Revideringen avser att anpassa den efter
lagändringar kring anmälan enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd och förtydliga avgiftsuttag vid handläggning av
miljösanktionsavgift och vid upprättande av anmälan till polismyndigheten eller
åklagarmyndigheten.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalken.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 96/2021 ”Beslut
om revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”,
2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2021-09-30
✓ Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, 2021-09-30.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-30
Ärendenummer
MIL.2021.343

Samhällsbyggnadsnämnden

Peter Lann
0502-60 60 98
peter.lann@tidaholm.se

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligtmiljöbalken
Ärendet
För myndighetsutövning enligt miljöbalken använder sig
samhällsbyggnadsförvaltningen av en taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.
Nuvarande taxa antogs 2020-12-21 av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
✓ Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, 2021-09-30.
Utredning
Taxan är i behov av att revideras. Revideringen avser att anpassa den efter
lagändringar kring anmälan enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd och förtydliga avgiftsuttag vid handläggning av
miljösanktionsavgift och vid upprättande av anmälan till polismyndigheten eller
åklagarmyndigheten. Gulmarkerat är ändringen jämfört med gällande taxa
som gjorts i taxebilagan. Det som är helt gulmarkerat är nya delar som lagts
till.
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som
innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg:
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering,
3 tim
piercing, skönhetsbehandling som innebär
silikoninjektioner
Nivå 2, måttlig hälsorisk: exempelvis
2 tim
fotvård, öronhåltagning, akupunktur och
behandling som innebär risk för annan smitta
än blodsmitta

Miljösanktionsavgifter m.m
Handläggning av miljösanktionsavgift enligt 30
kap MB.
Upprättande av anmälan till Polismyndigheten
elller Åklagarmyndigheten enligt 26 kap. 2 §

Timavgift
Timavgift

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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MB.
200.30-4

T

C

Öronhåltagning, akupunktur och
behandling som innebär risk för annan
smitta än blodsmitta

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
För att ha en aktuell taxa behöver den revideras enligt förslag.
Förslag till beslut
✓ Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
revidera taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken
Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX och gäller från och med
2022-01-01.
I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som
kommer in efter denna dag.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tidaholms kommuns kostnader för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar
miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter
och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a.
enligt 26 kap 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25
kap 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om
tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver
utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbal-ken
eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas
av samhällsbyggnadsnämnden.
5 § Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt
denna taxa eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
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Avgiftsuttag sker
1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet
(fast avgift).
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift).
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift).
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 900 kronor per hel timme
handläggningstid.
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handlägg-ningstid
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd
med experter och myndigheter, inspektioner, revis-ioner, provtagningar och
kontroller i övrigt, beredningar i övrigt i ärendet samt föredragningar och
beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om
den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas
ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timavgift.
8 § Samhällbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
ändra de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2015.

Avgifter för prövning
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undan-tag
ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i
taxebilagorna multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan
eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilagorna.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser och erläggas innan handläggningen påbörjas.
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10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kost-naden för en
sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas,
varför besiktning måste ske vid ytterligare till-fälle, tas timavgift ut för
kommunens kostnader med anledning av den tillkommande
handläggningstiden.
11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en
ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.
12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas
av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta
kommunens kostnader enligt 19 kap 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga
som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är
även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om
tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap miljöbalken eller förordningen
(1998:1252) om områdesskydd en-ligt miljöbalken.
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna
taxa.

Avgifter med anledning av anmälan
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller
enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebi-laga 2
ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta av-giften med
tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga
verksamheter. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje
avgiftsbelagt ärende som anmälan avser och erläggas innan handläggningen
påbörjas.
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedri-ver
eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan
av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kost-nader för
kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan
handläggningen har påbörjats.
17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser
enligt vad som anges i denna taxa.
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Avgift för tillsyn i övrigt
18 § Avgift för tillsyn tas ut med belopp som anges i taxebilagorna, eller för
verksamhet eller åtgärd i övrigt enligt vad som anges i taxebilagorna med
timavgift eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.
För verksamhet eller åtgärd, som inte omfattas av en punkt i taxebila-gorna,
betalas timavgift.
19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift ge-nom
att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verk-samheten i
taxebilagorna multipliceras med timtaxan eller i form av ti-mavgift genom att
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan
eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilagorna.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller
som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För
sådana åtgärder tas timavgift ut.
För verksamheter som på grund av särskilda skäl kräver mer tillsyn än vad den
fasta årsavgiften kan täcka, får timavgift tas ut motsvarande det merarbete som
är nedlagt.
20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten
produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfar-liga
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som
medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp
som anges för de övriga verksamheterna.
21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Så-dan
avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om
tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett, eller i de fall
tillstånd eller anmälan inte krävs, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som
sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för
handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalen-derår som verksamheten bedrivs.
22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över
miljöskador enligt 10 kap miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som
enligt 10 kap miljöbalken är ansvarig för avhjäl-pande eller kostnader.

Nedsättning av avgift
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga om-
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ständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller
efterskänkas.

Avgiftens erläggande m.m.
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tidaholms kommun.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.
25 § Av 1 kap 2 § och 9 kap 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut
om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.
26 § Av 1 kap 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får
förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det
överklagas.
27 § Enligt 19 kap 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om
avgift hos länsstyrelsen.

113

11/41

Taxebilaga 1
tillhörande ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken”

Allmänna hänsynsregler m.m. enl. 2 kap miljöbalken
Tillsyn i övrigt

Avgift

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2
kap 2-5 §§) efterlevs

Timavgift i de fall tillsynen inte
ingår i den årliga tillsynsavgiften
enligt taxebilaga 2

Skydd av områden enl. 7 kap miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet
eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd
enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat
eller vattenskyddsområde
Prövning av ansökan om dispens eller undantag
från föreskrifter för natur- och kulturreservat,
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde

Timavgift
Timavgift

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet
eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden,
djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn
eller allemansrätten

Timavgift

Timavgift

Miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank
3 tim
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp 5 tim
till mark eller vatten
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt
4 tim
vad kommunen föreskrivit
4. Anslutning av vattentoalett till befintlig
4 tim
avloppsanordning
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5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig
Timavgift
avloppsanordning för 6-25 personekvi-valenter
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig
Timavgift
avloppsanordning för 26-100
personekvivalenter
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig
Timavgift
avloppsanordning för 101-200
personekvivalenter
Prövning av ansökan enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd att inrätta värmepumpsanlägg-ning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump
Timavgift
2. Övriga anläggningar
Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan
3 tim
vattentoalett enligt 13 § förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 §
3 tim
förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
3. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan
Belopp som motsvarar den årli-ga
till förordning (1998:899) om miljöfarlig
tillsynsavgiften som utgår för
verksamhet och hälsoskydd
verksamhet enligt taxebilaga 2
4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet
Timavgift
enligt bilagan till förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump
1,5 tim
2. Övriga anläggningar
1,5 tim

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig
verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 2
Timavgift

Hälsoskydd enl. 9 kap miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet:
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
3 tim
2. Tupp eller fler än fem hönor av tamhönstyp
2 tim
3. Andra fjäderfä eller pälsdjur som inte är
2 tim
sällskapsdjur
4. Orm
2 tim
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Prövning av ansökan om spridning av stallgödsel, slam och annan orenlighet enligt
vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
Per kalenderår
2 tim
Prövning av ansökan om att inrätta annat slag av 2 tim
toalett än vattentoalett, såsom förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett
och torrtoalett med latrinkomposte-ring, enligt
vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
Annan prövning av frågor om tillstånds/dispenser Timavgift
enligt lokala föreskrifter för människors hälsa

Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet
inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd:
Per kalenderår
2 tim
Handläggning av anmälan att inrätta annat slag
2 tim
av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 40 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Handläggning av anmälan om att anlägga
Timavgift
gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som
innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg:
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering,
3 tim
piercing, skönhetsbehandling som innebär
silikoninjektioner
Nivå 2, måttlig hälsorisk: exempelvis
2 tim
fotvård, öronhåltagning, akupunktur och
behandling som innebär risk för annan smitta
än blodsmitta
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten
Timavgift
eller som annars används av många människor
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Skol- och fritidsverksamhet
Skola med mer än 400 elever
Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever
Skola med högst 100 elever
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet eller förskoleklass

3 tim
3 tim
3 tim
4 tim

Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsÅrlig tillsynsavgift enligt
verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2
Taxebilaga 2
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
Värdkommunen
Timavgift
Gästkommunen
Timavgift vid inspektion med
sådana anmärkningar att
värdkommunen behöver
informeras eller uppföljande
inspektion behöver genomföras
Tillsyn över verksamhet som berörs av
Timavgift
föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd
Timavgift

Uppdrag
Avgift för provtagning av strandbad
2 tim/provtagningstillfälle
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt.
För anläggningar som behöver återkom-mande tillsyn, tas även årlig avgift ut enligt
vad som anges i Taxebilaga 2

Miljöskador enligt 10 kap miljöbalken
Prövning
Prövning enligt 10 kap 14 § miljöbalken om de
åtgärder som en verksamhetsutövare har
redogjort för enligt 10 kap 12 eller 13 §§
miljöbalken är lämpliga och tillräckliga

Timavgift

Anmälan
Handläggning enligt 10 kap 11 - 13 §§
miljöbalken med anledning av underrättelse från
verksamhetsutövare

Timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn enligt 10 kap miljöbalken
av mark- och vattenområden, grundvatten,
byggnader och anläggningar samt allvarliga
miljöskador enligt 10 kap miljöbalken
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Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden,
grundvatten, byggnader och anläggningar samt
allvarliga miljöskador enligt 10 kap miljöbalken

Timavgift

Vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan att inrätta grundvatten-täkt
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av
9 kap 10 § miljöbalken

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av
9 kap 10 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

Timavgift

Jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap miljöbalken
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12
kap 6 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan
verksamhet

Timavgift

Kemiska produkter enligt 14 kap miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan enligt 2 kap 40 § förordning 2 tim
(2014:425) om bekämpningsmedel

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41 §
förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

1 tim

Handläggning av information om att cistern tagits Kostnadsfritt
ur bruk enligt 6 kap 1 § naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor och spilloljor
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Information/Underrättelse
Handläggning av underrättelse innan installation
eller konvertering av utrustning enligt 14 §
förordningen (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.
Handläggning av information om installation av
cistern enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor och spilloljor.

Timavgift

1 tim

Tillsyn
Tillsyn av verksamheter som omfattas av
förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser
Handläggning av rapport enligt 15 § förordning
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Timavgift

Om brister i rapporteringen medför extra tillsyn
som går utöver 1 timmes handlägg-ningstid, ska
avgift för denna extra tillsyn utgå som timavgift
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

Timavgift

1 tim

Timavgift

Avfall och producentansvar enligt 15 kap miljöbalken
Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att
Timavgift
själv återvinna och bortskaffa avfall på
fastigheten enligt 15 kap 18 § tredje och fjärde
styckena miljöbalken
Prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering:
1. Kompostering av latrin 36 §
1 tim
2. Urinseparering
1 tim
3. Förlängt tömningsintervall för slam 38 §
1 tim
4. Befrielse från slamtömning 40 §
1 tim
5. Total befrielse 41 §
Timavgift
6. Prövning av övriga ansökningar
Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighets-ägare
Kostnadsfritt
eller nyttjanderättshavare om kompostering av
köksavfall på egen fastighet enligt 45 §
avfallsförordningen (2001:1063)
Handläggning av anmälan från fastighetsägare
Timavgift
om att på fastigheten på annat sätt återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall
enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)
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Tillsyn
Återkommande tillsyn över transportörer av
farligt avfall med tillstånd enligt 26 eller 27 §§
avfallsförordningen (2001:1063)
Tillsyn i övrigt av avfallshantering (inkl.
nedskräpning) och producentansvar

Timavgift
Timavgift

Miljösanktionsavgifter m.m
Handläggning av miljösanktionsavgift enligt 30
kap MB.
Upprättande av anmälan till Polismyndigheten
elller Åklagarmyndigheten enligt 26 kap. 2 §
MB.
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Taxebilaga 2
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter
Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i
timmar per år, inom vilket kommunens avgift för respektive verksamhet väljs i
det fall kommunen inte använder sig av riskbedömningssystemet för
vägledning om lämplig avgift.
Om riskbedömningssystemet används, väljs istället avgiftsklassen (AK) som
underlag för taxesättningen. Om TF används så måste tiden preciseras, det går
inte att ha ett tidsintervall i taxan.
I denna taxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande fall
klassningskod (inom parentes) för sådana verksamheter som omfattas av
bestämmelserna i miljöprövningsförordningen (2013:251). Övriga
verksamheter har fått behålla sina koder angivna på samma sätt som i tidigare
taxebilaga. När det gäller information om ändrade lydelser och översättning av
tidigare koder till nya verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen
hänvisas till den översättningsnyckel som Naturvårdsverket har tagit fram.
För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt 1 kap 10a §
miljötillsynsförordning (2011:13) anges aktuell IED-kod.
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK = Verksamhetskod/Klassningskod
IED = IED-kod (anges när sådan finns)
AK = Avgiftsklass
TF = Tidsfaktor i timmar
PN = Prövningsnivå
A och B = tillståndsplikt
C = anmälningsplikt
U= utan prövnings-/anmälningsplikt
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MPF

VK/KK

AK TF PN Beskrivning

Jordbruk
Djurhållning
2 kap 3 §

1.20

4

C

Anläggning med stadigvarande djurhåll-ning
med 100 - 399 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses:
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp
till en månads ålder
2. sex kalvar från en månads upp till sex
månaders ålder
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive
smågrisar upp till tolv veckors ålder
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller
avelsgaltar, tolv veckor eller äldre
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders
ålder
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar
upp till åtta månaders ålder och
avelshannar
8. etthundra kaniner
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar,
sexton veckor eller äldre
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors
ålder
11. tvåhundra slaktkycklingar
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor,
inklusive kycklingar och ungar upp till en
veckas ålder
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu
eller nandu, inklusive kycklingar upp till
en veckas ålder
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex
månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur
som har en årlig sammanlagd utsöndring
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13
kilogram fosfor i färsk träck eller urin
Vid beräkningen av antalet djur enligt första
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller
fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte:
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 eller 2 §
- 200 - 399 djurenheter
- 100 - 199 djurenheter

(1.20-1)
(1.20-2)
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Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion
2 kap 4 §

1.30

T

C

Uppodling av annan mark än jordbruk-smark
för produktion av foder, livsmedel eller annan
liknande jordbruksproduktion

Fiskodling och övervintring av fisk
3 kap 2 §

5.20

4

C

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §

Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm,
mineral, berg, naturgrus och annat
Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 4 §

10.30

6

C

4 kap 5 §

10.40

4

C

4 kap 6 §

10.50

5

C

4 kap 7 §

10.60

5

C

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus
Täkt för markinnehavarens husbehov av:
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd
berg
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5
hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen
mängd torv
Anläggning för sortering eller krossning av
berg, naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestäm-melser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestäm-melser om
verksamheten bedrivs på samma plats under
en längre tid än trettio kalenderdagar under
en tolvmånadersperiod
Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt
som baseras på mer än 500 ton torv per
kalenderår

Råpetroleum, naturgas och kol
4 kap 10 §

11.30

6
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C

Industriell tillverkning av briketter av kol eller
brunkol
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Annan utvinningsindustri
4 kap 17 §

13.70

4

C

Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt
8 eller 9 §

Slakteri för en produktion baserad på mer än 50
ton men högst 7500 ton slaktvikt per
kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 50 ton
men högst 2 000 ton per kalenderår. 8 timmar
ta bort resten.

Livsmedel och foder
Animaliska råvaror
5 kap 3 §

15.30

5

C

5 kap 6 §

15.50

8

C

5 kap 7§

15.80

C

(15.80-1)

6

(15.80-2)

4

124

Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men
högst 18 750 ton rökta produkter per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta
produkter per kalenderår
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta
produkter per kalenderår
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Vegetabiliska råvaror
5 kap 10 §

15.101

8

C

5 kap 11 §

15.125

17

C

5 kap 14 §

15.151

7

C

7

C

Anläggning för framställning av
mjölkprodukter med en produktion baserad på
en invägning av mer än 500 ton per kalenderår
men högst 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.

15.200

7

C

Anläggning för framställning eller raffine-ring
av vegetabiliska eller animaliska oljor eller
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter
för en produktion av mer än 100 ton men högst
5 000 ton per kalenderår.

15.220

4

C

Anläggning för tillverkning av glass för en
produktion av mer än 10 ton men högst
15 000 ton per kalenderår.

C

Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller
destillation, motsvarande en årlig produktion
av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren
etanol per kalenderår

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart
vegetabiliska råvaror med en produktion av
mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår
Anläggning för framställning av livsmedel med
tillverkning av kvarnprodukter samt beredning
och behandling av kvarnprodukter, med en
produktion av mer än 1 000 ton men högst
75 000 ton per kalenderår
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av mer
än 400 ton men högst 5 000 ton per år

Mjölkprodukter
5 kap 16 §

15.180

Oljor och fetter
5 kap 19 §

Glass
5 kap 21 §

Drycker
5 kap 23§

5 kap 25§

15.240

(15.240-1)

17

(15.240-2)

10

(15.240-3)

7

15.260

13

125

C

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren
etanol per kalenderår
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren
etanol per kalenderår
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol
per kalenderår
Bryggeri eller annan anläggning för
framställning av malt, maltdryck eller
läskedryck med en produktion av mer än 1 000
ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §
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Kafferostning
5 kap 27§

15.280

C

(15.280-1)

17

(15.280-2)

7

Anläggning för: Rostning av mer än 100 ton
men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per
kalenderår
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3
000 ton kaffe per kalenderår
-

Paketering av livsmedel
5 kap 28§

15.310

4

C

Anläggning för yrkesmässig industriell
förpackning av animaliska eller vegeta-biliska
produkter som inte sker i någon tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av
1-27§§

C

Anläggning för framställning av foder med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror för en produktion av mer än 500 ton
produkter per kalenderår,

Foder
5 kap 30§

15.340

- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton
produkter per kalenderår
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton
produkter per kalenderår
Anläggning för framställning av foder med
beredning och behandling av vegetabiliska
råvaror för en produktion av mer än 5 000 ton
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.

(15.340-1)

17

(15.340-2)

13

15.360

13

C

17.30

13

C

Anläggning för förbehandling, färgning eller
annan beredning av mer än 10 ton
textilmaterial per kalenderår.

C

Anläggning för garvning eller annan beredning
av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller
skinn per kalenderår.

5 kap 32§

Textilvaror
6 kap 3 §

Päls, skinn och läder
7 kap 3 §

18.30

(18.30-1)

10

(18.30-2)

7
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- Mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt
pälsskinn
- Mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt
läder eller färdigt pälsskinn
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Trävaror
8 kap 2 §

20.10

8 kap 4 §

20.30

8 kap 5 §

13

C

C

(20.30-1)

17

(20.30-2)

10

20.40

C

(20.40-1)

13

(20.40-2)

10

(20.40-3)

5

(20.40-4)

13

(20.40-5)

10

(20.40-6)

5

127

Anläggning för behandling av trä och
träprodukter med kemikalier med en
produktion av högst 75 kubikmeter behandlat
trä eller träprodukter per dygn eller högst
18 750 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70
000 kubikmeter per kalenderår
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000
kubikmeter per kalenderår
Anläggning för framställning eller bear-betning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast
mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår, eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5
000 kubikmeter råvara per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på mer än 100 000
kubikmeter fast mått per kalenderår
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på mer än 10 000
kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter
fast mått per kalenderår
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
fast mått per kalenderår
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på mer än 150 000
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på mer än 20 000
kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter
löst mått råvara per kalenderår
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på mer än 3 000
kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter
löst mått råvara per kalenderår
- I form av pellets eller briketter, baserad på
mer än 5 000 kubikmeter råvara per
kalenderår
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8 kap 7 §

(20.40-7)
20.60

8 kap 9 §

20.80

7
17

C

C

Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6 §
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på
land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på
land med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen
inte är tillståndspliktig enligt 8 §
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst
20 000 kubikmeter på land med
vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan
vattenbegjutning
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter i vatten
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000
kubikmeter i vatten

(20.80-1)

10

(20.80-2)

7

(20.80-3)

4

(20.80-4)

10

8 kap 10 §

(20.80-5)
20.90

7
4

C

8 kap 11 §

20.91

4

C

Anläggning för lagring av timmer som inte sker
i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått
mer än sex veckor, behövs med anledning av
storm eller orkan och omfattar:
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) på land med begjutning
av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten
Anläggning för behandling av trä och
tröprodukter mot blånadssvamp.

Fotografisk och grafisk produktion
10 kap 1 §

22.10

17

C

10 kap 2 §

22.20

7

C

10 kap 4 §

22.40

C

128

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med
heatsetfärg, om verksamheten inte är tillståndseller anmälningspliktig enligt 19 kap 2 eller 3 §
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där
mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där
mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior
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framkallas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3§
(22.40-1)

4

(22.40-2)

8

(22.40-3)

5

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där
mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår
- Med utsläpp av processavloppsvatten där
mer än 15 000 kvadratmeter men högst
50 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår
- Med utsläpp av processavloppsvatten där
mer än 5 000 kvadratmeter men högst
15 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår

Kemiska produkter
12 kap 44§

24.44

12 kap 46§

24.46

13

C

C

(24.46-1)

17

(24.46-2)

13

(24.46-3)

8

129

Anläggning för att genom kemiska eller
biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka
organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke
industriell skala
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur
biologiskt material
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 45§
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 45§
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska
produkter per kalenderår, om tillverkningen
sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 45§
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap
3§
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska
produkter per kalenderår genom
destillation, eller tillverkning av andra
kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur
biologiskt material
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår
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12 kap 47§

(24.46-4)
24.47

12 kap 40§

24.40

12 kap 41§

7
13

C

C

(24.40-1)
(24.40-2)

23
13

(24.40-3)

8

(24.40-4)
24.41

4
13

C

Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell
skala, yrkesmässigt tillverka:
1. sprängämnen
2. pyrotekniska artiklar
3. ammunition
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk
tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
19 kap 2 §
- Mer än 100 ton kalenderår
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per
kalenderår
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per
kalenderår
- Högst 500 kg per kalenderår
Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 1–40 eller 42-47 §§

Gummi och plastvaror
13 kap 2 §

13 kap 4 §

25.11

C

(25.11-1)

18

(25.11-2)

13

(25.11-3)

8

(25.11-4)
25.30

5
8
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Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på mer
än 1 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälnings-pliktig
enligt 1 § eller 19 kap 2 eller 3 §
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton
ovulkad gummiblandning per kalenderår
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår

C

Anläggning för att genom ytterligare
polymerisation tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton
plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3§
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13 kap 6 §

25.50

C

(25.50-1)

7

(25.50-2)

5

(25.50-3)

3

(25.50-4)

17

(25.50-5)

10

(25.50-6)

7

(25.50-7)

5

(25.50-8)

4

Anläggning där produktionen baseras på mer
än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte
omfattar ytterligare polymerisation för
1. tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig eller
anmälningspliktig enligt 19 kap 2 eller 3 §
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår
- Mer än 20 ton men högst 200 ton
plastråvara per kalenderår
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara
per kalenderår
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara
per kalenderår för belägg-ning eller
kalandrering med plast
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara
per kalenderår för belägg-ning eller
kalandrering med plast
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara
per kalenderår för belägg-ning eller
kalandrering med plast
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara
per kalenderår för belägg-ning eller
kalandrering med plast

Icke-metalliska mineraliska produkter
Glas, glasvaror och keramiska produkter
14 kap 4§

26.30

7

C

14 kap 5 §

26.40

13

C

14 kap 8 §

26.60

17

C

131

Anläggning för tillverkning av glas eller
glasvaror som omfattar blandning av
glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten
innebär att:
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med
tillsats av bly- eller arsenikföreningar
förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas
per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller
2§
Anläggning för tillverkning av glasfiber, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton
keramiska produkter per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5
eller 6 §
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Cement, betong, kalk, krita och gips
14 kap 12 §

26.100

13

C

14 kap 13 §

26.110

8

C

14 kap 14 §

26.120

17

C

14 kap 17 §

26.150

14 kap 18 §

C

(26.150-1)

13

(26.150-2)

10

26.160

7

C

Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton
kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår,
om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt
9, 10 eller 11 §
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton:
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
varor av gips per kalenderår.
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med
detaljplan eller områdesbestämmelser i mer
än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod
- Inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser
- Utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.

Stål och metall
15 kap 10§

27.60

4

C

15 kap 18 §

27.140

5

C

Anläggning för gjutning för en produktion av
mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår, om verk-samheten
inte är tillståndspliktig enligt 8,9 eller 14§§.
Anläggning för gjutning av andra metaller än
järn, stål, zink, aluminium och magnesium för
en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §

Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning
16 kap 3 §

28.25

4

C

16 kap 5 §

28.40

5

C

132

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med
betpasta eller om verksamheten är
tillstånspliktig enligt 1 eller 2 §.
Anläggning för annan beläggning med metall
än genom kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling, om verksamheten ger upp-hov
till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte:
1. beläggning med metall som sker med
vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
4§
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16 kap 10§

28.95

C

(28.95-1)

10

16 kap 7 §

(28.95-2)
28.71

5
4

C

16 kap 9 §

28.90

10

C

Anläggning för:
1. vattenbaserad avfettning som ger upp-hov
till mer än 10 kubikmeter avlopps-vatten
per kalenderår, om verksam-heten inte är
fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19
kap 2, 3, 4,5 eller 6 §
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta
per kalenderår, om verksam-heten ger
upphov till avloppsvatten
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta
per kalenderår
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per
kalenderår eller härdning av mer än 1 ton
gods per kalenderår
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst
2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om
metallförbrukningen uppgår till mer än 500
kilogram per kalenderår
- Anläggning för produktion som omfattas av
flera än två punkter ovan
- Anläggning för produktion som omfattas av
högst två punkter ovan
Blästringsarbete omfattande mer än 500
kvadratmeter yta, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 10 §
Anläggning för att med kemiska eller termiska
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
8 § eller 19 kap 2 eller 3 §

Elektriska artiklar
17 kap 3 §

31.30

7

C

17 kap 6 §

31.60

10

C

Anläggning för tillverkning eller reparation av
kvicksilverinnehållande ljuskällor
Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd
eller elektrisk kabel

Metallbearbetning
Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 §

34.10

10

C

18 kap 2 §

34.20

5

C

34.40

17

C

Anläggning för tillverkning av fler än 100
fordonsmotorer per kalenderår
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer

Motorfordon
18 kap 4 §

133

Anläggning för tillverkning och
sammansättning per kalenderår av:
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton
eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §
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134

32/41

Järnvägsutrustning och flygplan
18 kap 5 §

34.50

17

C

Anläggning för:
1. tillverkning av järnvägsutrustning
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan

C

Anläggning där det förekommer maskinell
metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydraul-oljor i
metallbearbetningsmaski-nerna är större än 1
kubikmeter, om verk-samheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av beskrivning-arna i 1-10 §§. Med total
tankvolym avses det samma som i 7 § andra
stycket

Maskinell metallbearbetning
18 kap 8 §

34.80

(34.80-1)

7

(34.80-2)

6

(34.80-3)

5

- Total tankvolym för skärvätskor,
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10
kubikmeter men högst 20 kubikmeter
- Total tankvolym för skärvätskor,
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5
kubikmeter men högst 10 kubikmeter
- Total tankvolym för skärvätskor,
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1
kubikmeter men högst 5 kubikmeter

Skeppsvarv
18 kap 10 §

35.20

5

C

Skeppsvarv

Förbrukning av organiska lösningsmedel
19 kap 4 §

39.30

7

C

Anläggning där organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår med:
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk
produkt, som enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemi-ska
produkter som Kemikalieinspek-tionen
har meddelat, är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klass-ificeras
med riskfraserna ”misstänks kunna ge
cancer”, ”kan ge cancer”, ”kan ge ärftliga
genetiska skador”, ”kan ge cancer vid
inandning”, ”kan ge nedsatt
fortplantningsförmåga” eller ”kan ge
fosterskador”
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring
3. mer än 500 kg i fordonslackering
4. mer än 1 kg i kemtvätt
Anmälningsplikten gäller inte om verk-samheten
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §

19 kap 5 §

39.35

5
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C

Anläggning där organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår med mer än 500
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19 kap 6 §

39.50

C

(39.50-1)

13

(39.50-2)

13

(39.50-3)

8

kilogram i lackering av vägfordon till följd av
reparation, underhåll eller dekoration som sker
utanför tillverkningsanläggningar
Anläggning där det per kalenderår förbrukas:
1. mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.
- Mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår
- Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår
- Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår

Hantering av bränslen och andra kemiska produkter
20 kap 2 §

39.70

8

C

20 kap 4 §

39.90

4

C

Anläggning för lagring av:
1. gasformiga eller flytande petrokemiska
produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om det i anläggningen
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle
2. andra kemiska produkter än som avses i 1
om:
a. någon produkt, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerad eller uppfyller
kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i
faroklasserna”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, och
b. det är fråga om en verksamhet för
energiproduktion eller kemisk industri och
anläggningen har kapacitet för lagring av
mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle,
eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1
och 2, om det i anläggningen lagras mer än
50 000 ton vid ett och samma tillfälle
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton
kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle
per kalenderår

Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla
Gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 3 §

40.02

7

136

C

Anläggning som genom anaerob biologisk
behandling av stallgödsel, grödor eller annat
biologiskt material producerar biogas
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21 kap 6 §

40.20

10

C

Anläggning för att uppgradera eller för att på
annat sätt än genom anaerob biologisk
behandling tillverka högst 1 500
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle
per kalenderår

C

Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av:
1. mer än 500 kilowatt men högst 20
megawatt, om annat bränsle används än
enbart fossil eldningsolja eller biogen eller
fossil bränslegas eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20
megawatt, om inget annat bränsle används
än fossil eldningsolja eller biogen elller
fossil bränslegas. Anmälningsplikten gäller
inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast
som reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är anmälningspliktig
enligt 12 §

Förbränning
21 kap 11
§

21 kap 12§

40.60

(40.60-1)

7

(40.60-2)

4

(40.60-3)

7

40.70

17

137

C

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5
megawatt men högst 20 megawatt, om
annat bränsle används än enbart
eldningsolja eller bränslegas
- Total installerad tillförd effekt av mer än
500 kilowatt men högst 5 megawatt, om
annat bränsle används än enbart
eldningsolja eller bränslegas
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10
megawatt men högst 20 megawatt, om inget
annat bränsle än eldningsolja eller
bränslegas används
Gasturbinanläggning med en total installerad
tillförd effekt av högst 20 megawatt.
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Vindkraft
21 kap 15§

40.100

T

C

Verksamhet med:
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 50 meter
2. två eller fler vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med
ett annat vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter det att verksamheten med det
andra vindkraftverket påbörjades
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §

Värmepump eller kylanläggning för uttag eller
tillförsel av värmeenergi från mark,
vattenområde, grundvatten eller avlopps-vatten
för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10
megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller
tillförsel genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark,
vattenområde eller i grundvatten för en tillförd
energimängd av mer än 3 000 megawattimmar

Värme- och kylanläggningar
21 kap 16§

40.110

10

C

21 kap 17§

40.120

4

C

Fordonsservice och drivmedelshantering
23 kap 1 §

50.10

C

(50.10-1)

12

(50-10-2)

5

138

Anläggning för tvättning av:
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per
kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår
- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per
kalenderår
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per
kalenderår, eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon
per kalenderår
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per
kalenderår
3. fler än 500 per kalenderår eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon
per kalenderår
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23 kap 2 §

50.20

C

(50.20-1)

5

(50.20-2)

4

(50.20-3)

5

(50.20-4)

4

Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande
motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas
avsedd som motorbränsle
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 20 kap 1, 2 eller 3 §
- Anläggning där det per kalenderår hanteras
mer än 5 000 kubikmeter flytande
motorbränsle
- Anläggning där det per kalenderår hanteras
mer än 1 000 kubikmeter flytande
motorbränsle
- Anläggning där det per kalenderår hanteras
mer än 5 miljon normalkubikmeter gas
avsedd som motorbränsle
- Anläggning där det per kalenderår hanteras
mer än 1 miljon normalkubikmeter gas
avsett som motorbränsle

Hamnar och flygplatser
Hamnar
24 kap 2 §

63.20

10

C

Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som
är tillståndspliktig enligt 1 §

63.50

5

C

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än
500 flygrörelser per kalenderår äger rum
Anmälningsplikten gäller inte om flyg-platsen
är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §

10

C

Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är större än 5 000
kvadratmeter
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som:
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan
bestämmelse i denna förordning
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt
13 kap miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är
anmälningspliktiga enligt 38 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

8

C

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar
eller fat som används för förvaring eller för
transport av kemiska produkter.

Flygplatser
24 kap 5 §

Laboratorier
25 kap 1 §

73.10

Tankrengöring
26 kap 2

74.20
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Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §

Hälso- och sjukvård
27 kap 1 §

85.10

17

C

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser

27 kap 2 §

85.20

7

C

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som
steriliseringsmedel

C

Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000
personekvivalenter

Rening av avloppsvatten
28 kap 4 §

90.16

(90.16-1)

13

(90.16-2)

8

- Dimensionerad för mer än 500
personekvivalenter
- Dimensionerad för mer än 200
personekvivalenter men högst 500
personekvivalenter

Avfall
Lagring som en del av att samla in avfall
29 kap 49§

90.40

6

C

29 kap 51§

90.60

4

C

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något
tillfälle är
1. Mer än 10 ton men högst 30 000 ton och
avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. Mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat
icke farligt avfall i andra fall
Lagring av farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något
tillfälle är:
1. Mer än 200 kilogram men högst 5 ton och
utgörs av olja,
2. Mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton
och utgörs av blybatterier
3. Mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs
av elektriska eller elektroniska produkter
4. Mer än 200 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av impregnerat trä
5. Högst 50 ton och utgörs av motordrivna
fordon, eller
6. Mer än 200 kilogram men högst 1 ton i
andra fall.

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning
29 kap 43§

90.80

6

140

C

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är
1. Mer än 1 000 ton per kalenderår och
avfallet ska användas för byggnadseller anläggningsändamål, eller
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2.

29 kap 44§

90.90

8

C

29 kap 41 §

90.110

6

C

8

C

Mer än 1 000 ton men högst 10 000
ton per kalenderår i andra fall.
I fråga om avfall som utgörs av elektriska och
elektroniska produkter yrkesmässigt sortera,
demontera eller på annat sätt behandla avfallet
innan ytterligare behandling.
Verksamhet för att
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt
avfall genom mekanisk bearbetning,
om den tillförda mängden avfall är
högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. Genom krossning, siktning eller
motsvarande mekanisk bearbetning
återvinna avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.

Uttjänta fordon
29 kap 46 §

90.120

Tömning demontering eller annan yrkesmässig
återvinning av
1. Uttjänta bilar som omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186),
eller
2. Andra uttjänta motordrivna fordon
vars totalvikt inte överstiger 3 500
kilogram, om fordonen återvinns av
en bilskrotare som är auktoriserad
enligt bilskrotningsförordningen.

Återvinning för anläggningsändamål
29 kap 35 §

90.141

4

C

Återvinning av icke-farligt avfall för
anläggningsändamål på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten,
om föroreningsrisken är ringa

C

Behandling av icke-farligt avfall genom
biologisk behandling, om:
1. Avfallet inte är park- och trädgårdsavfall
och den tillförda mängden är mer än 10
ton men högst 500 ton per kalenderår
eller
2. Avfallet är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är mer än 50 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds eller
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3§.

Biologisk behandling
29 kap 31 §

90.171

(90-171-1)

7

(90-171-2)

5

141

- Den tillförda mängden annat avfall än
park- och trädgårdsavfall är större än
100 ton men högst 500 ton per
kalenderår
- Den tillförda mängden annat avfall än
park- och trädgårdsavfall är större än
10 ton men högst 100 ton per
kalenderår
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(90-171-3)

- - Den tillförda mängden park- och
trädgårdsavfall är större än 50 ton per
kalenderår

4

Förbränning
29 kap 17 §

90.230

4

C

Samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda
mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som
endast förbränner rent träavfall eller avfall som
anges i 17 § 1-3 eller 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall.

90.251

8

C

Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall
på annat sätt än genom biologisk behandling
eller förbränning om den tillförda mängden
avfall är högst 10 ton per dygn eller högst
2 500 ton per kalenderår

90.281

4

C

Deponering av icke-farliga muddermassor på
land längs små sund, kanaler eller vattenvägar
som massorna har muddrats från, om

Animaliskt avfall
29 kap 33 §

Deponering
29 kap 19§

1. mängden massor är högst 1 000 ton, och
2. föroreningsrisken endast är ringa.

29 kap 26 §

90.341

4

C

Sluttäckt anläggning för deponering av avfall
där sluttäckningen har godkänts enligt 32 §
förordningen (2001:512) om deponering av
avfall, fram till dess åtgärder inte längre
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning

Annan återvinning eller bortskaffande
29 kap 37 §

90.370

10

C

29 kap 39 §

90.375

10

C

29 kap 29 §

90.391

T

C

29 kap 70 §

90.430

8

142

C

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda
förorenade massor från den plats där
behandlingen sker, om behandlingen pågår
under högst en tolvmånadersperiod och inte är
tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.
Avvattning av icke-farligt eller farligt avfall,
om mängden avfall som behandlas är högst
2 000 ton per kalenderår
Återvinning av farligt avfall sim uppkommit i
egen verksamhet, om
1. Mängden avfall är högst 500 ton per
kalenderår och
2. behandlingen leder till
materialåtervinning
Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall ,
om den tillförda mängden avfall är högst 500
ton per kalenderår.
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Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar
30 kap 2 §

30 kap 3 §

92.20

C

(92.20-1)
(92.20-2)

4
3

(92.20-3)

2

92.30

7

C

7

C

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 5 000 skott per
kalenderår
- Mer än 100 000 skott per kalenderår
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000
skott per kalenderår
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000
skott per kalenderår
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon

Textiltvätterier
31 kap 1 §

93.10

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om:
1. utsläpp av vatten från verksamheten
leds till ett avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig
enligt 19 kap 4 §

Hälsoskyddsverksamheter1
Utbildningsverksamhet och liknande
200.10-2

3

C

200.10-3

3

C

200.10-4
200.10-5

3
3

C
C

200.10-6
200.10-7
200.10-8

4
4
T

C
C
U

Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med
mer än 50 elever
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med
högst 50 elever
Internationell skola
Grundskola, grundsärskola, specialskola,
sameskola
Förskola
Förskoleklass, öppen förskola
Familjedaghem

Samlingslokaler och liknande
200.20-1

T

U

200.20-2
200.20-3

T
T

C
U

Samlingslokaler, folkhögskola utan boende,
universitet och högskolor
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
Fritidsgård och liknande

T
T
T

U
U
U

Solarium
Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr
Frisersalong

Skönhetsvård och liknande
200.30-1
200.30-2
200.30-3

1

Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av
timavgifter istället för fasta årliga avgifter.
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200.30-4

T

C

Öronhåltagning, akupunktur och
behandling som innebär risk för annan
smitta än blodsmitta

200.40-1

T

U

200.40-2
200.40-3

T
T

C
C

200.40-4

T

U

200.40-5

T

U

Lokaler för vård2 eller annat omhändertagande
>5 boende
Fotvård
Tatuering, akupunktur eller piercing som egen
verksamhet
Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och
liknande
Övriga alternativa behandlingar

200.50-1
200.50-2

T
6

U
C

200.50-3

T

U

Vård och hälsa

Idrott och liknande
Idrottsanläggning, gym eller motsvarande
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten
eller som annars används av många människor
Strandbad

Boende
200.60-1

T

U

200.60-2

T

U

200.60-3

T

U

200.60-4

T

U

200.60-5

T

U

200.60-6
200.60-7
200.60-8

T
T
T

U
U
U

Bostäder med mer än 500 lägenheter
inom samma bostadsområde
Bostäder mer än 200 lägenheter men
högst 500 lägenheter inom samma
bostadsområde
Bostäder mer än 25 lägenheter men
högst 200 lägenheter inom samma
bostadsområde
Bostäder med högst 25 lägenheter
inom samma bostadsområde
Hotell, kursgård med
övernattningsmöjlighet, folkhögskola
med boende, vandrarhem, kriminalvård
Camping/stuganläggning
Bed & Breakfast
Övrigt tillfälligt boende

Förvaring av djur
200.70-1

T

2

U

Lokaler för förvaring av djur

Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning
behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna
utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att
socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-10
Ärendenummer
2020/203

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter
för Tidaholms kommun
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-16 (§ 148/2020) att
återremittera förslag på nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun till
samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning.
Samhällsbyggnadsnämnden har nu utrett ärendet vidare och beslutade 202110-21 (§ 141/2021) att godkänna upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att
besluta att upphäva gällande renhållningsordning från och med 2022-01-01,
och besluta att anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 141/2021 ”Beslut om antagande
av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”,
2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till nya Avfallsföreskrifter”, enhetschef
VA/Avfall Karin Steen, 2021-09-27.
✓ Förslag till nya Avfallsföreskrifter, 2021-09-27.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §148/2020 ”Beslut nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16.
✓ Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
✓ Sändlista samråd avfallsföreskrifter, 2020-03-05.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30/2020 ”Beslut om samråd för
reviderade avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27.
✓ Gällande avfallsföreskrifter benämnda ”Renhållningsordning”, senast
reviderade 2013-03-25.
Utredning
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut (§ 141/2021) framgår bl.a. följande.
Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för
avfallshanteringen. Den ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i
kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samtidigt som
kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål och bidrar till
avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska även bidra till att
minska avfallets mängd och farlighet och styra mot ökad återvinning.
Kommunens renhållningsordning ska bestå av två delar; avfallsplan och
avfallsföreskrifter. Dessa ska ses över och uppdateras vid behov. Första
steget är nya avfallsföreskrifter, steg två är en revidering av avfallsplanen.
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Enligt miljöbalken ska avfallsföreskrifterna antas av kommunfullmäktige innan
de kan ersätta de nu gällande lokala föreskrifterna (benämnda
renhållningsordning).
Enligt tidigare kommunala beslut och nationella lagkrav ska Tidaholm införa
separat matavfallsinsamling. Detta finns inte reglerat i nuvarande föreskrifter
(benämnda renhållningsordning). Tidaholms renhållningsordning är framtagen
2010 och reviderades senast 2013-03-25, och bedöms vara i behov av total
förnyelse.
På samhällsbyggnadsnämndens förslag återremitterades avfallsföreskrifterna
av kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten 2020 för vidare utredning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/Avfall fick i uppdrag att fortsätta
utreda separat matavfallsinsamling, justera förslag till avfallsföreskrifter och ta
fram förslag på ny avfallstaxa enligt de nya direktiven från regeringen.
Enhet VA/Avfalls fortsatta utredning samt test av olika behållare under 2021
har resulterat i ytterligare revideringar av föreskrifterna som nu föreslås med
anledning av ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken, den nya
avfallsförordningen samt överförandet av insamling och materialåtervinning av
returpapper (t ex. tidningar, reklamblad och andra trycksaker) till kommunalt
ansvar.
Av tjänsteskrivelsen 2021-09-27 av enhetschef VA/avfall Karin Steen framgår
de huvudsakliga ändringarna i avfallsföreskrifterna.
Enligt 15 kap. 42 § miljöbalken ska avfallsföreskrifter samrådas i minst fyra
veckor innan antagande av kommunfullmäktige, vilket gjordes under våren
2020 genom information på kommunens webbplats, utställning och genom
utskick till berörda myndigheter och fastighetsinnehavare som kan ha ett
väsentligt intresse. Synpunkter som inkom under samrådstiden åtgärdades
och redovisas i samrådsredogörelsen.
De ändringar som gjorts sedan de ursprungliga förslaget 2020 är av en sådan
begränsad omfattning att de inte behöver ställas ut igen för ett nytt samråd,
enligt 15 kap. 44 § miljöbalken.
Barnrättsbedömning
En tidigare instans har redan gjort en relevant barnrättsbedömning.
Utredningens slutsatser
Av underlaget till samhällsbyggnadsnämndens beslut (tjänsteskrivelse 202109-27 av enhetschef VA/avfall Karin Steen) framgår att för att innehållet i
kommunens avfallsföreskrifter ska uppfylla aktuell lagstiftning, nationella mål
och en avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki samt vara ett tydligt
redskap i dialog med kommunens invånare och fastighetsägare är en
revidering helt nödvändigt.
Kommunledningsförvaltningen instämmer i ovanstående och anser därmed att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta att upphäva
gällande renhållningsordning samt att anta nya avfallsföreskrifter för
Tidaholms kommun.
Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
upphäva gällande renhållningsordning från och med 2022-01-01, och
besluta att anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-21

Samhällsbyggnadsnämnd

2020/124

§ 141 Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms
kommun
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o godkänna upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande
renhållningsordning från och med 2022-01-01, och besluta att
anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för
avfallshanteringen. Den ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i
kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samtidigt som
kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål och bidrar till
avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska även bidra till att
minska avfallets mängd och farlighet och styra mot ökad återvinning.
Kommunens renhållningsordning ska bestå av två delar; avfallsplan och
avfallsföreskrifter. Dessa ska ses över och uppdateras vid behov. Första
steget är nya avfallsföreskrifter, steg två är en revidering av avfallsplanen.
Enligt miljöbalken ska avfallsföreskrifterna antas av kommunfullmäktige innan
de kan ersätta de nu gällande lokala föreskrifterna (benämnda
renhållningsordning).
I avfallsföreskrifterna har kommunen bemyndigande att föreskriva om hur
utrymmen, behållare och andra anordningar för praktisk hantering av avfall
ska vara beskaffade och skötas, vilka fraktioner som är avfall under
kommunalt ansvar, anvisningar för hur dessa ska vara sorterade, vilket
tömningsintervall som gäller samt hur och var avfallet ska överlämnas till
kommunen.
Enligt tidigare kommunala beslut och nationella lagkrav ska Tidaholm införa
separat matavfallsinsamling. Detta finns inte reglerat i nuvarande föreskrifter
(benämnda renhållningsordning). Tidaholms renhållningsordning är framtagen
2010 och reviderades senast 2013-03-25, och bedöms vara i behov av total
förnyelse.
Enligt miljöbalken 15 kap 42 § ska avfallsföreskrifter samrådas i minst fyra
veckor innan antagande av kommunfullmäktige, vilket gjordes under våren
2020 genom information på kommunens webbplats, utställning och genom
utskick till berörda myndigheter och fastighetsinnehavare som kan ha ett
väsentligt intresse. Synpunkter som inkom under samrådstiden åtgärdades
och redovisas i samrådsredogörelsen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-21

Samhällsbyggnadsnämnd

På samhällsbyggnadsnämndens förslag återremitterades avfallsföreskrifterna
av kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten 2020 för vidare utredning
och förvaltningens enhet VA/Avfall fick i uppdrag att fortsätta utreda separat
matavfallsinsamling, justera förslag till avfallsföreskrifter och ta fram förslag på
ny avfallstaxa enligt de nya direktiven från regeringen.
Enhet VA/Avfalls fortsatta utredning samt test av olika behållare under 2021
har resulterat i ytterligare revideringar av föreskrifterna som nu föreslås med
anledning av ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken, den nya
avfallsförordningen samt överförandet av insamling och materialåtervinning av
returpapper (t ex tidningar, reklamblad och andra trycksaker) till kommunalt
ansvar.
De ändringar som gjorts sedan de ursprungliga förslaget 2020 är av en sådan
begränsad omfattning att de inte behöver ställas ut igen för ett nytt samråd,
enligt 15 kap 44 § miljöbalken.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande
renhållningsordning från och med 2022-01-01, och besluta att
anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 92/2021 ”Beslut
om antagande av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”,
2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till nya Avfallsföreskrifter”, enhetschef
VA/Avfall Karin Steen, 2021-09-27.
✓ Förslag till nya Avfallsföreskrifter, 2021-09-27.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §148/2020 ”Beslut nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16.
✓ Samhällsbyggnadsnämnden beslut § 134/2020 ”Beslut om uppdrag
kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, 2020-10-29.
✓ Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
✓ Sändlista samråd avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30/2020 ”Beslut om samråd för
reviderade avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27.
✓ Gällande avfallsföreskrifter benämnda ”Renhållningsordning”, senast
reviderade 2013-03-25.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-27
Ärendenummer
2020/124

Samhällsbyggnadsnämnden

Karin Steen
0502-60 60 79
karin.steen@tidaholm.se

Förslag till nya Avfallsföreskrifter
Ärendet
Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för
avfallshanteringen. Den ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i
kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samtidigt som
kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål och bidrar till
avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska även bidra till att
minska avfallets mängd och farlighet och styra mot ökad återvinning.
Kommunens renhållningsordning ska bestå av två delar; avfallsplan och
avfallsföreskrifter. Dessa ska ses över och uppdateras vid behov. Första
steget är nya avfallsföreskrifter, steg två är en revidering av avfallsplanen.
Enligt miljöbalken ska avfallsföreskrifterna antas av kommunfullmäktige innan
de kan ersätta de nu gällande lokala föreskrifterna (benämnda
renhållningsordning).
Beslutsunderlag
✓ Förslag till nya Avfallsföreskrifter, 2021-09-27.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §148/2020 ”Beslut nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16.
✓ Samhällsbyggnadsnämnden beslut § 134/2020 ”Beslut om uppdrag
kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, 2020-10-29.
✓ Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
✓ Sändlista samråd avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30/2020 ”Beslut om samråd för
reviderade avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27.
✓ Gällande avfallsföreskrifter benämnda ”Renhållningsordning”, senast
reviderade 2013-03-25.
Utredning
I avfallsföreskrifterna har kommunen bemyndigande att föreskriva om hur
utrymmen, behållare och andra anordningar för praktisk hantering av avfall
ska vara beskaffade och skötas, vilka fraktioner som är avfall under
kommunalt ansvar, anvisningar för hur dessa ska vara sorterade, vilket
tömningsintervall som gäller samt hur och var avfallet ska överlämnas till
kommunen.
Enligt tidigare kommunala beslut och nationella lagkrav ska Tidaholm införa
separat matavfallsinsamling. Detta finns inte reglerat i nuvarande föreskrifter
Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se

150

2/3

(benämnda renhållningsordning). Tidaholms renhållningsordning är framtagen
2010 och reviderades senast 2013-03-25, och är i behov av total förnyelse.
Enligt Avfalls Sveriges statistik (2020) samlar nu 87 % landets kommuner in
källsorterat matavfall i varierande omfattning. Enhet VA/Avfall vill påtala vikten
av att det är kommunens avfallsföreskrifter som ger oss som
verksamhetsutövare på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden ett mandat
att verka för att vår kommun inte blir den kommun som är sist ut.
Enhet VA/Avfall tog i samarbete med enhet Hållbar Utveckling och en utsedd
politisk referensgrupp fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter under 2020.
Förslaget upprättades i enlighet med aktuell lagstiftning, nationella mål och
avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki.
Enligt miljöbalken 15 kap 42 § ska avfallsföreskrifter samrådas i minst fyra
veckor innan antagande av kommunfullmäktige, vilket gjordes under våren
2020 genom information på kommunens webbplats, utställning och genom
utskick till berörda myndigheter och fastighetsinnehavare som kan ha ett
väsentligt intresse. Synpunkter som inkom under samrådstiden åtgärdades
och redovisas i samrådsredogörelsen.
På samhällsbyggnadsnämndens förslag återremitterades avfallsföreskrifterna
av kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten 2020 för vidare utredning
och förvaltningens enhet VA/Avfall fick i uppdrag att fortsätta utreda separat
matavfallsinsamling, justera förslag till avfallsföreskrifter och ta fram förslag på
ny avfallstaxa enligt de nya direktiven från regeringen.
Enhet VA/Avfall fortsatta utredning samt test av olika behållare under 2021 har
resulterat i ytterligare revideringar av föreskrifterna som nu föreslås med
anledning av ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken, den nya
avfallsförordningen samt överförandet av insamling och materialåtervinning av
returpapper (t ex tidningar, reklamblad och andra trycksaker) till kommunalt
ansvar.
De ändringar som gjorts sedan de ursprungliga förslaget 2020 är av en sådan
begränsad omfattning att de inte behöver ställas ut igen för ett nytt samråd,
enligt 15 kap 44 § miljöbalken.
Ytterligare revidering av avfallsföreskrifterna kan komma att bli aktuell redan
inom något år. Avfallsbranschen väntar på besked från regering och riksdag
om eventuella förändringar inom flera områden, t ex framtida ansvar för
insamling av förpackningar, fastighetsnära insamling, insamling av bioavfall,
frival, skrymmande sällanförpackningar och textil.
Huvudsakliga förändringar mot gällande avfallsföreskrifter (benämnd
renhållningsordning):
o Begreppsförklaring vad som klassas som kommunalt avfall respektive
avfall under kommunalt ansvar, tidigare benämnt som hushållsavfall.
o Begreppsförklaring vad som klassas som matavfall, restavfall och
blandat avfall med förtydligande om sortering och när det ska hållas
åtskilt.
o Separat kärl för matavfall har ersatts med att avfallet ska läggas i en
behållare för matavfall. Behållare kan motsvaras av en del av ett kärl.
Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
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o
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Bottentömmande behållare som töms med kranbil tillkommer som
alternativ till hjulburna kärl.
Sorteringsanvisningar för returpapper som tillkommer under
kommunalt ansvar från 2021-01-01.
Tydligare begreppsförklaringar och sorteringsanvisningar för samtliga
avfallsslag som omfattas av de lokala avfallsföreskrifterna.
Anmälan om hemkompost utan ansökan om undantag för
behovshämtning.
Isolerad behållare för kompostering även vid fritidshus.
Förtydligande kring före detta livsmedel i enlighet med förordningen
om animaliska biprodukter.
Förtydligande om ägarförhållanden på kärl, container, latrinbehållare,
bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare
och tank för matavfall.
Förtydligande om att avfall normalt hämtas vid fastighetsgräns,
överenskommen plats eller anvisad plats och att framkomlighet enligt
bilaga 4 kap 6 bör beaktas.
Nytt begrepp fosforfällor, minireningsverk, filtermaterial.
Skärpta krav för nyanläggning av små avloppsanläggningar,
anläggningar som kräver byte av filtermaterial, fettavskiljare, tank för
matavfall eller anordningar som töms med kranbil.
Skärpta krav på sluttömning av avloppsanläggning när den tas ur bruk.
Skärpta krav på tömning av fettavskiljare och att detta är att betrakta
som avfall under kommunalt ansvar.
Förtydligande om åtgärder om föreskrifterna inte följs.

Barnrättsbedömning
De föreslagna avfallsföreskrifterna bedöms påverka barn positivt.
Föreskrifterna ställer krav på att anordningar ska hållas barnsäkrade och kan
bidra till en säkrare och tryggare miljö för kommunens barn. För att förebygga
olycksrisk och minska buller inne på fastighetsmark och kvartersgator bör
trafik med tunga fordon minska. Föreskrifterna ökar förutsättningar för
minskad fordonstrafik i områden med flerbostadshus och för samfälligheter
genom styrning mot gemensamma tömningsplatser med t ex bottentömmande
behållare.
Utredningens slutsatser
För att innehållet i kommunens avfallsföreskrifter ska uppfylla aktuell
lagstiftning, nationella mål och en avfallshantering i linje med EU:s
avfallshierarki samt vara ett tydligt redskap i dialog med kommunens invånare
och fastighetsägare är en revidering helt nödvändigt.
Förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o godkänna upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande
renhållningsordning från och med 2022-01-01, och besluta att
anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
Sändlista
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
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Inledande bestämmelser
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2
§§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Tidaholms kommun.

Definitioner
2 § Termer och begrepp i dessa avfallsföreskrifter har samma betydelse som
de vid var tid gällande definitioner i 15 kap. miljöbalken samt förordningar och
förskrifter meddelade med stöd av miljöbalken. Hänvisning till dessa samt i övrigt använda begrepp i dessa föreskrifter finns i bilaga 1.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Avfallsansvarig nämnd har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av kommunalt avfall under kommunalt ansvar i
kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall under kommunalt
ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs i egen regi
av Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/Avfall eller av den eller dem
som kommunen anlitar för ändamålet. I dessa föreskrifter är utföraren nedan
kallad renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga
nämnden.
5 § Avfallsansvarig nämnd informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och konsumentelavfall i enlighet med gällande
producentansvar.

Betalning och information
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken.
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler
för avfallshantering.
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Sortering och överlämning av avfall under kommunalt
ansvar
Sortering av avfall
8 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 2
och hålla det skilt från annat avfall.
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla
åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till
renhållaren för borttransport.

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar
10 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte
annat sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastighetsgräns, vid överenskommen eller
anvisad plats enligt 21 §.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall under kommunalt ansvar
från fastigheten.
11 § Fastighetsinnehavare ska upplysa Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/Avfall om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för
fastigheten.

Emballering av avfall under kommunalt ansvar samt placering av
behållare
12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.
Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 2.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning
Anskaffande och ägande
13 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår
av kommunens avfallstaxa.
14 § Kärl, container och latrinbehållare anskaffas och ägs av kommunen och
tillhandahålls av renhållaren.
Bottentömmande behållare, enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och
tank för matavfall anskaffas, ägs och installeras av fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte
av behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska fastighetsinne157
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havaren hålla behållare tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren. På behållare som är märkta för identifiering med RFID-tagg, får fastighetsinnehavaren inte ta bort markeringar eller göra dem oläsliga.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av
övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

Anläggande
15 § Vid planering för nyanläggande eller ombyggnationer för behållare och
anläggningar ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från fastigheten.
Lagkrav, riktlinjer och rekommendationer om avfallsutrymmen, framkomlighet
för hämtningsfordon, dimensionering av utrymmen och insamlingssystem som
beskrivet i Handbok för avfallsutrymmen, bilaga 4, kapitel 3-8 bör beaktas i
syftet att skapa ändamålsenliga och säkra avfallsutrymmen för framför allt gemensamhetsanläggningar, flerbostadshus och verksamheter i anslutning till
flerbostadshus.
Vid framtagande av detaljplaner ska särskild hänsyn tas till möjligheten att anordna avfallshantering.
16 § Vid nyanläggande eller ombyggnationer av enskilda
avloppsanläggningar, anläggningar som kräver byte av filtermaterial,
fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan uppställningsplats
för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 15 meter såvida inte
särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats
och botten på anläggningen ska vara mindre än 4 meter, om inte särskilda
skäl föreligger. Lock eller manlucka på små avloppsanläggningar ska vara
försedda med handtag eller lyftögla och får väga högst 15 kg, om inte
särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket
kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
Vid installation av bottentömmande behållare och anläggning som töms av
kranfordon ska dessa utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med
kran. Med anläggning som töms av kranfordon avses system där hämtning av
filtermaterial ska ske i filterkassett eller storsäck. Anläggande ska ske så att
avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck
inte överskrider 5 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000
kg eller 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kg, om
inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet
och belägenhet.
Samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/Avfall ska ske före
installation av tank för matavfall, bottentömmande behållare eller anläggning
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som töms av kranfordon för att säkerställa att behållare kan tömmas med befintliga renhållningsfordon.

Rengöring och tillsyn
17 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare
samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för
att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller,
lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck
18 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller
vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. Innehållet ska inte vara fastfruset eller hårdare packat än att det
automatiskt faller ur kärlet vid tömning.
Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas.
På hämtningsdagen ska kärl vara vända med draghandtag utåt så att hämtningspersonal inte behöver vända på det för att kunna flytta det.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar
ska utan anmaning meddelas renhållaren.
Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
19 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att
tömning kan ske med det fordon som används.
Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara
lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte
vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka ska
vara försedda med handtag eller lyftögla och får väga högst 15 kg, om inte sär
-skilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan
dras åt sidan får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet
och belägenhet.
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Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn eller anslutningspunkt får vid hämtning inte överstiga 15 meter, om inte särskilda skäl föreligger.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas
av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i
direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen ligger utanför fastigheten
ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen
tillhör.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda
sin anläggning från skador vid tömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.
Det åligger fastighetsinnehavaren att inför hämtningstillfället placera storsäck,
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat
med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 16 §.
Filtermaterial i lösvikt som inte hanteras i säck ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.
20 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning
ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren. Efter sluttömning får
anläggningen inte användas.

Hämtställe
21 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid
fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en anvisad plats.
Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.

Hämtnings- och transportvägar
22 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick så att hämtningsfordon kan trafikera densamma utan risk. Renhållaren avgör om vägen är farbar
vid hämtningstillfället.
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från
snö och hållas halkfri.
Framkomlighet för hämtningsfordon som beskrivet i bilaga 4, kapitel 6 bör beaktas.
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Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar
ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid
varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i
hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet
på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 21 §.
23 § Fastighetsinnehavaren ska se till att dragväg för kärl och sugslang hålls
i sådant skick att hämtningspersonalens utförande kan ske utan svårighet.
Dragväg ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas
halkfri. Dragväg som beskrivet i bilaga 4, kapitel 6.3 bör beaktas.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
24 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.
25 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de
intervall som framgår av bilaga 3.

Åtgärder om föreskrift inte följs
26 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i
18 §, 19 § 1-2 st., 5 st. och 7-8 st. samt 22 § 2 st. inte följs.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen
vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning
mot avgift.
Vid upprepade avvikelser, så som överfyllda behållare, förekomst av åtskilliga
extra säckar eller upprepade tillfällen av felsorterat eller inte utsorterat matavfall har Samhällsbyggnadsförvaltningen enhet VA/Avfall rätt att, efter kommunikation med fastighetsinnehavaren, ändra behållares storlek, tömningsintervall eller ta bort behållare avsedda för separat sortering så att det motsvarar
rå- dande förhållanden på hämtstället.

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från
verksamheter
27 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från
annat avfall än avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt
ansvar från verksamheter gäller 8-26 §§ om ej annat anges i dessa
föreskrifter.
Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som
anges i bilaga 2.

Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från
verksamheter
Uppgiftsskyldighet
28 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger
upphov till annat avfall
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än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten,
sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som
underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
29 § Anmälan om kompostering, ansökan om annat omhändertagande av
avfall under kommunalt ansvar på den egna fastigheten och andra undantag
från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges
nedan. Medgivanden kan återkallas om förutsättningar för medgivande inte
längre är uppfyllda.
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors
hälsa kan bedömas. Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som
avses och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.
Anmälan och ansökan är personlig och knuten till fastigheten. Ordinarie hämtning startar och beviljade undantag upphör om förutsättningar för undantaget
inte uppfylls, vid ägarbyte och när tidsbegränsade undantag går ut. Ändrade
förutsättning ska utan dröjsmål anmälas till ansvarig nämnd av fastighetsinnehavaren.
Anmälan och ansökan ska ske senast sex veckor före den avsedda perioden.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst
avfall under kommunalt ansvar
30 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som
anges i 31-34 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
31 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan
särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast
om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med
stöd av stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot
olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.
32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsansvarig nämnd.
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Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker och isolerad behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.
33 § Kompostering av latrin på fastigheten får, ansökan till tillsynsansvarig
nämnd, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, så kallad
förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Fastighetsinnehavaren ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett
beskrivning av anläggningen.
34 § Eget omhändertagande av urin från urinseparerande toalett kan, efter
ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges. Fastighetsinnehavaren ska förfoga över lämplig teknisk utrustning för tömning, spridning och nedbrukning
samt även förfoga över erforderliga markarealer för spridning av urinen.

Utsträckt hämtningsintervall
35 § För enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare kan fastighetsinnehavare som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges
utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan
medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om
anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Vad som avses med utsträckt hämtningsintervall framgår av bilaga 3.

Gemensamma avfallsbehållare
36 § Två närboende fastighetsinnehavare kan efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av
fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för hämtställe och vara betalningsansvarig för tömningsavgiften.

Uppehåll i hämtning
37 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, latrin och avfall från fastighetens avloppsanläggning kan efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande tid om minst sex månader.
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan medges om fastigheten inte kommer att
utnyttjas under hela hämtningssäsongen 15 april-15 oktober.
Uppehåll i hämtning kan medges för maximalt ett år per ansökningstillfälle.

163

12/24

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen
38 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det
finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare från förbudet i 15
kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Medgivandet gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-01-01 då tidigare föreskrifter för avfallshantering, benämnda renhållningsordning, för Tidaholms kommun 2013-03-25
upphör att gälla.
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Bilaga 1 Definitioner
Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser
som anges här.
1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken,
det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra
källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med
undantag för vad som anges i 15. kap 3 § 1-6 punkterna.
a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall
inklusive avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken.
b. Med kärl- och säckavfall avses den del av det kommunala avfallet
under kommunalt ansvar som får läggas i behållare eller säck.
c. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer
i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas
som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I
begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår
också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk
eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i
sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som
visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat.
Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i
enlighet med punkten (j) nedan.
d. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta
avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar,
returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av
producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.
e. Med blandat avfall menas matavfall och restavfall som blandats.
f.

Med grovavfall avses kommunalt avfall under kommunalt ansvar som
är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte
är lämpligt att samla in i kärl eller säck.

g. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart
trädgårdsavfall i enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten
avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande
av trädgård vid bostadshus.
h. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen
(2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*)
i.

Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen
(2014:1075) om producentansvar för el-utrustning.
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j.

Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.

k. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 §
miljöbalken avfall från bygg- och rivningsarbeten.
l.

Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en
yrkesmässig verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4
punkten miljöbalken.

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare.
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Samhällsbyggnadsnämnd.
5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Samhällsbyggnadsnämnd. Samhällsbyggnadsnämnden ersätts dock av Jävsnämnden i de
fall där Samhällsbyggnadsnämnden inte själv kan utöva tillsyn och besluta i
ärenden på grund av jäv.
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, tank för
matavfall, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall under kommunalt ansvar.
7. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare,
fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är
dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen endast
används för
a) hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning
liknar hushållsspillvatten och,
b) latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.
8. Med producentansvar menas att producenterna enligt lag har insamlingsansvar för produkterna som de sätter på marknaden. Exempel på avfall som
omfattas av producentansvar är förpackningar, konsumentelprodukter,
batterier, däck och läkemedel.
9. Med återvinningscentral (ÅVC) menas kommunens bemannade mottagningscentral för grovavfall från hushåll. Avfall som kan lämnas på återvinningscentralen är exempelvis metallskrot, trädgårdsavfall, farligt avfall, elavfall och
trasiga möbler.
10. Med återvinningsstation (ÅVS) menas producenternas obemannade
stationer där hushåll ska lämna sina sorterade förpackningar av plast,
papper, glas och metall samt tidningar.
11. Med Samlaren menas de insamlingsskåp som placeras i livsmedelsbutiker och där hushåll kan lämna småelektronik, småkemikalier, batterier och
ljuskällor. Samlaren ska ses som ett komplement till insamlingen på återvinningscentralen. Hålen i skåpet begränsar storleken på avfallet som kan tas
emot.
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12. Med dragväg menas avståndet mellan kärl och hämtningsfordons uppställningsplats eller avståndet för slangdragning mellan hämtningsfordons
uppställningsplats och anslutningspunkt. Det är den väg som hämtningspersonal drar kärl eller slang.
13. Med hämtställe avses utrymme eller plats där en eller flera behållare är
uppställda för hämtning.
14. Med anslutningspunkt menas anläggningen eller kopplingsanordningen
där anslutning sker till en sugledning för enskilda avloppsanläggningar.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa
föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.
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Bilaga 2 Sortering och lämning av avfall
Krav på emballering m.m.
Typ av avfall som ska sor- Krav på utsortering
teras ut och hållas skiljt
från annat avfall
Avfall som inte är
Detta avfall ska hanteras sepakommunalt avfall under
rat från avfall under kommunalt
kommunalt ansvar,
ansvar.
till exempel bygg- och
rivningsavfall från omfattande byggverksamhet
på fastigheten. Obs!
Gäller t o m utgången av
år 2022 (se SFS
2020:601)
Bygg- och rivningsavfall
Detta avfall ska sorteras ut och På återvinningscentralen ska
hanteras separate från annat
avfallet sorteras och lämnas
kommunalt avfall och avfall
enligt instruktioner på plats.
under kommunalt ansvar enligt
15 kap. 20 § miljöbalken.
Ska sorteras ut i åtminstone
fraktionerna:
- trä
- mineral (som består av betong,
tegel, klinker, keramik eller sten)
- metall
- glas
- plast
- gips
Bygg- och rivningsavfall som Detta avfall ska sorteras ut och På återvinningscentralen ska
inte produceras i en
hanteras separate från annat
avfallet sorteras och lämnas
yrkesmässig verksamhet (I
kommunalt avfall och avfall
enligt instruktioner på plats.
fråga om återvinning och
under kommunalt ansvar enligt
bortskaffande av bygg- och 15 kap. 20 § miljöbalken
rivningsavfall gäller 15 kap. 20
Ska sorteras ut i åtminstone
§ första stycket i den äldre
lydelsen t o m utgången av år fraktionerna:
- trä
2022)
- mineral (som består av betong,
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Instruktion för hämtning/lämning
Ingår inte i kommunens insamlingsansvar.
Avfallsinnehavaren ansvarar för att anlita
en godkänd transportör med tillstånd för
borttransport från fastigheten.

Avfallet lämnas sorterat på
återvinningscentral.

Avfallet lämnas sorterat på
återvinningscentral.

Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/lämning

Kärl- och säckavfall som läggs
i behållare ska läggas i påse
eller paket av lämpligt material
och storlek. Det paketerade
avfallet ska vara väl förslutet
så att avfallet inte kan spridas.
Avfall ska vara väl emballerat
så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet
inte uppkommer.

Regleras i kommunens gällande avfallsföreskrifter och taxa.

Lämnas i behållare för matavfall alternativt egen behållare
för kompostering.
Från hushåll ska matavfall läggas i påse som tillhandahålls
av renhållaren.
Matavfall från verksamheter
ska av avfallslämnaren förpackas i särskild påse, säck eller lämnas i tank av typ som
godkänts av avfallsansvariga
nämnden.

Hämtning utförs av renhållaren via abonnemang för hämtning enligt kommunens
avfallstaxa.

tegel, klinker, keramik eller sten)
- metall
- glas
- plast
- gips
Kärl- och säckavfall

Detta avfall ska hanteras separat och lämnas till renhållaren.
Om fastigheten ingår i område
där abonnemang erbjuds för
hämtning av matavfall och har
behållare för matavfall eller får
kompostera på fastigheten
efter anmälan till tillsynsansvarig nämnd ska matavfall hanteras separerat från restavfall.

Matavfall

Exempel kuvert, tops, blöjor.
Avfall som inte går att materialåtervinna eller behandla biologiskt.
Ska sorteras ut och hållas
åtskilt från annat avfall om
fastigheten ingår i område som
är erbjudna abonnemang och
har behållare för hämtning av
matavfall eller efter anmälan till
tillsynsansvarig nämnd får
komposteras på den egna fastigheten.
Exempel kaffesump, frukt- och
grönsaksrester
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Kärl- och säckavfall ska lämnas i den eller
de behållare som tillhör fastighetens abonnemang eller i säck bredvid vid tillfälligt behov utöver abonnemang
Kärl- och säckavfall får inte lämnas på
kommunens återvinningscentral.

Egen kompostering omhändertas på egen
fastighet.

Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall
Farligt avfall

Asbest

Spillolja

Krav på utsortering
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som
ska hanteras som farligt avfall:
- Färg, lackavfall samt hartser,
- Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel),
- Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor)
- Lösningsmedel
- Fotokemikalier (exempelvis
fix och framkallare)
- Bekämpningsmedel
- Sprayburkar
- Annat starkt surt eller alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
- Avfall som innehåller kvicksil- ver (exempelvis termometrar,
barometrar, reläer)
Asbest ska sorteras ut och
hanteras separat. Hantering
av material ska ske varsamt
och får inte spridas under
transport.

Spillolja utgör farligt avfall.
Spillolja ska sorteras ut och
hanteras separate från
annat farligt avfall.
Spillolja som är isolerolja
ska hållas åtskild från andra
isoleroljor och andra
spilloljor tlls dess att halten
av PCB-produkter i

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/lämning

Ska vara tydligt märkt med
uppgift om innehåll. Om möjligt
använd originalförpackningen.
Olika typer av farligt avfall får
inte blandas eller spädas ut
med (1) andra slag av farligt
avfall, (2) annat avfall eller (3)
andra ämnen eller material.

Farligt avfall lämnas vid återvinningscentral.
Små enheter ex. nagellack, smink, hårspray kan lämnas i Samlaren.
Hämtning av farligt avfall från fastighet kan
beställas med tjänster enligt kommunens
avfallstaxa.

Materialet ska vara inplastat med Asbest lämnas vid återvinningscentral.
byggplast eller annan likvärdig
Privata hushåll kan lämna enstaka skivor
tjockare plast. Det ska vara
eller annan mindre mängd och endast om
tejpat så att förpackningen är
helt tätslutande. På
krav på tätslutande emballering är uppfyllt.
förpackningen anges “Innehåller
Ta kontakt med personal på plats för att bli
asbest”.
visad till rätt container och upplåsning av
behållare.
Ska vara tydligt märkt med
Spillolja lämnas vid återvinningscentral.
uppgift om innehåll. Om möjligt
använd originalförpackningen. Hämtning av farligt avfall från fastighet kan
Olika typer av spillolja får inte
beställas med tjänster enligt kommunens
blandas.
avfallstaxa.
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Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall

Grovavfall

Krav på utsortering
isoleroljan har fastställts.
Den som hanterar spillolja
ska se till att spilloljor med
andra egenskaper eller med
andra typer av avfall eller
ämnen på ett sätt som
hindrar (1) regererering av
spilloljan, eller (2) annan
materialåtervinning som ger
likvärdiga eller bättre
miljöeffekter än
regenerering.
Grovavfall som utgör
kommunalt avfall under
kommunalt ansvar behöver på
grund av avfallets egenskaper
hanteras separat från annat
avfall under kommunalt
ansvar.
Till exempel trasiga möbler,
cyklar, barnvagnar och stora
leksaker.

Trädgårdsavfall

Ska sorteras ut och hållas skilt
från annat grovavfall.
Till exempel fallfrukt, löv, gräs,
kvistar och grenar som är
mindre än 3 cm i diameter.
Växtdelar från invasiva arter
ska förbrännas och får inte
hanteras som trädgårdsavfall.

Latrin

Ska avskiljas och hållas skilt
från annat avfall

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/lämning

På återvinningscentralen ska Grovavfall från hushållen lämnas vid återavfallet sorteras och lämnas vinningscentral.
enligt instruktioner på plats.
All övrig transport av grovavfall från
Grovavfall från hushåll för sefastighet ska utföras genom kommunens
parat borttransport av renhålla- försorg.
ren ska i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i
Hämtning från fastighet kan beställas med
lämpligt emballage. Grovavfal- tjänster enligt kommunens avfallstaxa.
let ska förses med märkning
som klargör att det är fråga om
grovavfall.
På återvinningscentralen ska
Trädgårdsavfall från hushållen lämnas vid
avfallet lämnas enligt instruktåtervinningscentral.
ioner på plats.
Trädgårdsavfall från hushåll för All övrig transport av trädgårdsavfall från
separat borttransport av renfastighet ska utföras genom kommunens
hållaren ska läggas i separat
försorg.
kärl tillhandahållet av renhållaHämtning från fastighet kan beställas med
ren. Trädgårdsavfallet ska då
tjänster enligt kommunens avfallstaxa.
läggas löst i kärlet och inte
packas så hart att tömningen
försvåras.
Ska samlas i latrinkärl tillhanHämtning utförs av renhållaren i kommudahållet av renhållaren. Kärlet
nen via abonnemang för hämtning.
ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas och rengjort på utsidan.
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Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt
från annat avfall
Slam och fosforfiltermaterial
från enskilda
avloppsanläggningar

Krav på utsortering

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/lämning

Ska vara åtkomligt för tömning
i den anläggning där avfallet
genereras

Filtermaterial från fosforfällor
och andra jämförbara filter ska
vara förpackat eller tillgängligt
på ett sådant sätt att hämtning
kan utföras av fordon utrustat
med kran eller suganordning.

Hämtning utförs av renhållaren i kommunen via abonnemang eller beställning.

Fett från fettavskiljare

Enligt Allmänna Bestämmelser
för Vatten och Avlopp (ABVA).
Ska vara åtkomligt för tömning
i den anläggning där avfallet
genereras

Matfetter och frityroljor

Invasiva växter

Ska bekämpas och hindras
från att sprida sig.
Växter, frön och rotdelar ska
tas om hand direkt på
växtplatsen och hållas skilt
från annat avfall.

Hämtning utförs av renhållaren i kommunen via abonnemang eller beställning.

Om separat insamling för
matavfall läggs fast fett i påse
för matavfall, annars i läggs
det förpackat i behållare för
restavfall. Flytande fett
förvaras i be- hållare med
tätslutande lock. Maximalt 2
liter emballerat avfall får
läggas i behållare för
restavfall, om det kan ske utan
att emballaget går sönder.
Större mängd matfetter eller
frityroljor lämnas på ÅVC.
Ska förpackas i dubbla och väl
tillslutna plastpåsar direkt på
växtplatsen för att hindra
spridning vid hantering och
transport.

Hämtning utförs av renhållaren i kommunen via abonnemang för hämtning av kärloch säckavfall.
För större mängder ansvarar avfallsinnehavaren för att anlita en godkänd transportör med tillstånd för borttransport från fastigheten.
Fett ska inte hällas i avloppet.

Mindre mängd lämnas i fastighetens
behållare för restavfall. Hämtning utförs av
renhållaren i kommunen via abonnemang
för hämtning av kärl- och säckavfall.
Något större mängd lämnas vid
återvinningscentral. Ta kontakt med
personal för anvisning av container. Det
får inte lämnas som trädgårdsavfall.

Avfallet ska förbrännas.

Större mängd hänvisas till auktoriserad
avfallsentreprenör.
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Döda mindre sällskapsdjur
samt små mängder avfall
från husbehovsjakt

Ska förpackas väl innan det
läggs i behållare för kärl- och
säckavfall. Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på
den egna fastigheten, förutsatt
att graven är så djup att djur
hindras från att gräva upp
kroppen, att ingen misstanke
om smitta föreligger samt att
det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön.

Andra animaliska biprodukter än döda sällskapsdjur
och matavfall.

Blandas före detta livsmedel
med annat avfall utgör den
blandade fraktionen före detta
livsmedel och är APB enligt
definitionen.

Stickande och skärande avfall

Till exempel trasiga dricksglas
och knivar.

Förpackningar

I enlighet med definitionen av
förpackning i FPF

Returpapper

I enlighet med definitionen av
returpapper i
avfallsförordningen.
Kommunalt avfall som utgörs
av tidningar eller
tidningspapper.
Till exempel tidningar,
tidskrifter, direktreklam,
kataloger och liknande
produkter av papper samt
tidningspapper, papper som
tidningar trycks på.
I enlighet med definitionen av
batteri i batteriförordningen
(2008:834)

Kasserade bilbatterier

Före detta livsmedel från butik
ska av avfallslämnaren [förpackas i särskild
påse, säck eller lämnas i tank
av typ som godkänts av avfallsansvariga nämnden].
Ska förpackas i skyddande
hölje innan det läggs i behållare för kärl- och säckavfall, så
att inte skärskador eller annan
olägenhet uppstår.
Lämnas lösa i de behållare
som tillhandahålls/anvisas
Lämnas löst i de behållare
som tillhandahålls/anvisas

Ställs upp på ett sätt som förhindrar att batterisyra/innehåll
rinner ut
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Hämtning utförs av renhållaren i kommunen via abonnemang för hämtning av kärloch säckavfall.
Jaktavfall i större mängd än att det som
ryms i behållare för hushållets kärl- och
säckavfall är inte ett avfall under kommunalt
ansvar och kan inte lämnas till kommunens
återvinningscentral.

Hämtning utförs av renhållaren i kommunen via abonnemang för hämtning av kärloch säckavfall.
Ska lämnas i insamlingssystem som tillhandahålls av producent på
ÅVC och ÅVS eller fastighetsnära insamling.
Ska lämnas i insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen
på ÅVC och ÅVS eller den som
kommunen anlitar för insamlingen. (Gäller
fr o m 22-01-01, SFS 2020:1302)

Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen eller producent.

Kasserade bärbara batterier

I enlighet med definitionen av
bärbart batteri i batteriförordningen (2008:834)

Konsumentelavfall

Skrymmande konsument-elavfall ska sorteras ut och hållas
skiljt från annat grovavfall.
Smått elavfall ska sorteras ut
och hållas skilt från kärl- och
säckavfall.
Till exempel trasig dator, mobiltelefonladdare, kaffebryggare, vitvaror
I enlighet med definitionen av
läkemedel i förordningen
(2009:1031) om producentansvar för läkemedel
I enlighet med definitionen av
däck i förordning (1994:1236)
om producentansvar för däck.
I enlighet med definitionen av
uttjänta bilar i förordningen
(2007:185) om producentansvar för uttjänta bilar

Läkemedel

Däck
Uttjänta bilar eller komponenter från bilar
Textil hel och ren
Textil förbrukad

Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier
ska dessa plockas ur. Är de
bärbara batterierna inbyggda i
produkten hanteras den som
avfall från elutrustning.
På återvinningscentralen ska
avfallet lämnas enligt instruktioner på plats.

Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen eller producent
på ÅVC och ÅVS eller i Samlaren.

Konsumtenelavfall lämnas vid återvinningscentral.
Små enheter kan lämnas i Samlaren.
Hämtning av skrymmande konsumentelavfall kan beställas med tjänster för grovavfall enligt kommunens avfallstaxa.

Ska lämnas i behållare/påse
som tillhandahålls av apoteket

Lämnas till apotek

Lämnas till inköpsställe
Lämnas till auktoriserad bilskrotare

Förpackas och läggs i behållare för kärl- och säckavfall
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Lämnas till second hand
Kärl- och säckavfall ska lämnas i den eller
de behållare som tillhör fastighetens abonnemang.
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Bilaga 3 Hämtningsintervall
Hämtning av restavfall, matavfall och blandat avfall
• Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och
säckavfall normalt en gång varannan vecka. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en eller två gånger per vecka.
• Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av
kärl- och säckavfall normalt en gång varannan vecka.
• Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kärloch säckavfall normalt en gång varannan vecka under perioden 15
april – 15 oktober
Latrin
Hämtning av latrin sker normalt en gång varannan vecka. För permanentboende sker hämtning året runt och för fritidsboende sker hämtning under perioden 15 april – 15 oktober.
Slamavskiljare för BDT-vatten
Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker minst en gång
vartannat år. Tillsynsansvarig nämnd kan efter ansökan medge ett utsträckt
hämtningsintervall till vart fjärde år.
Fosforfällor och minireningsverk
Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som
getts av kommunens tillsynsansvariga nämnd för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar. I annat fall sker tömning
minst en gång per år för enskilda avloppsanläggningar och vartannat år för
fosforfällor.
Enskilda tankar, slamavskiljare
Tömning av enskilda avloppsanläggningar som genererar kommunalt avfall
under kommunalt ansvar sker minst en gång per år och i övrigt efter behov
för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. Tillsynsansvarig
nämnd kan efter ansökan medge ett utsträckt hämtningsintervall till vart annat
år.
Fettavskiljare
Tömning av fettavskiljare som genererar kommunalt avfall under kommunalt
ansvar sker minst en gång per år eller efter vad som krävs för att säkerställa
anläggningens funktion. Tillsynsansvarig nämnd kan efter ansökan medge
ett utsträckt hämtningsintervall till vartannat år.
Särskild hämtning
Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag
• Elektriska och elektroniska produkter
• Farligt avfall
• Trädgårdsavfall i kärl
• Grovavfall i mindre mängder
Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan
för Tidaholms kommun.
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Bilaga 4 Handbok för avfallsutrymmen
Lagar och tillhörande definitioner i miljöbalken och avfallsförordningen har fått
nya lydelser jämfört med vad som gällde vid senaste revidering av Handbok för
avfallsutrymmen (2018). Begreppet hushållsavfall har ersatts av kommunalt avfall
under kommunalt ansvar. Bestämmelser gällande ansvar för insamling av
returpapper och bygg- och rivningsavfall har förändrats.
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Avfall Sverige

HANDBOK FÖR
AVFALLSUTRYMMEN
Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation
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Förord
Infrastrukturen för hantering och sortering av avfall har stor betydelse.
Inte bara bidrar ett bra avfallsutrymme till ett miljöriktigt beteende,
det är också ett viktigt fundament till det hållbara cirkulära samhället.
Denna skrift är en uppdatering av Avfall Sveriges tidigare Handbok för
Avfallsutrymmen från 2009, som varit en av de mest efterfrågade av Avfalls
Sveriges rapporter. Den nya handboken är en uppdatering, men innehåller också
nya delar, framförallt regulativa förtydligande. Handboken vänder sig till en rad
samhällsaktörer: Avfallsansvariga, stads- och byggnadsplanerare, fastighetsägare och
arkitekter.
Rapporten har författats av David Althoff Palm, Rebecka Jakobsson och Therese
Holmgren på Ramböll. Tack till den viktiga och kloka referensgruppen med deltagare
från Avfall Sveriges olika medlemsorganisationer, branschorganisationer för
bostadsbolag samt myndigheter.

Maria Sigroth
Ordförande Avfall Sveriges
Utvecklingskommitté

Weine Wiqvist
VD Avfall Sverige

2
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Författarnas förord
Avfallsutrymmen är en väsentlig del i ett fungerade
system för omhändertagande av avfall. Ett bra utformat
avfallsutrymme möjliggör källsortering av avfall för att
nå en minskad miljöpåverkan från avfallet. Det ger också
de som besöker utrymmet en positiv boendemiljö och de
som hämtar avfallet en bra arbetsmiljö.
Då avfallsmängder, fraktioner, lagar och regler förändras över tid behöver det också
finnas flexibilitet att hantera dessa ändringar då nya avfallsutrymmen kommer finnas
kvar i många år framöver.
Denna handbok är framtagen av Ramboll på uppdrag av Avfall Sverige. Under
framtagandet har avstämningar skett med referens- och remissgrupp bestående av
representanter från:
•
•
•
•
•
•

Arbetsmiljöverket
Avfall Sverige
Boverket
Fastighetsägarna
Karlstad Energi
Kretslopp och vatten,

•
•
•
•

Göteborgs Stad
Renhållningen
Kristianstad
LUMIRE, Luleå
Motala kommun
Naturvårdsverket

•
•
•
•
•
•

SABO
SRV återvinning
SÖRAB
Tyresö kommun
VAKIN, Umeå
Växjö kommun

BILD: RAMBOLL.

Illustrationer och bilder med Avfall Sverige eller Ramboll som källa får fritt användas
i lokala versioner av handboken med angiven källa.
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1. Inledning
Med avfallsutrymmen avses i denna handbok alla platser
och utrymmen ämnade för avlämning, förvaring och
hämtning av avfall från flerbostadshus och verksamheter
i anslutning till flerbostadshus. Fler definitioner återfinns
i bilaga 1.

allmänna råd. I bilaga 2 finns hänvisningar till vilka krav i
lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter eller allmänna
råd som riktlinjerna bedöms bidra till. Riktlinjerna är i
juridisk mening inte tvingande och utgör ingen garanti för
fullständig uppfyllnad av t.ex. lagkrav. Om andra mer fördelaktiga lösningar finns för att uppfylla de övergripande
kraven kan dessa lösningar användas istället för de riktlinjer som anges, men detta bör då först stämmas av med
kommunens avfallsorganisation (se kapitel 3).

I denna handbok anges olika kravnivåer:
Lagkrav
Krav från lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
som ska följas. Hänvisning görs till bilaga 2 där det anges
vilket lagrum kravet härstammar ifrån. Lagtexterna kan i
denna handbok ha kortats ner för att vara lättare att läsa,
se hänvisat lagrum för att läsa paragraferna i sin helhet.

Rekommendationer
Åtgärder som skapar en utökad servicenivå gentemot de
som ska lämna avfall eller förenklar för avfallshämtaren.
I denna handbok finns generella krav oavsett vilken typ
av avfallsutrymme som väljs (kapitel 5–7). I kapitel 8
anges specifika krav för respektive typ av avfallsutrymme.
I bilaga 6 finns en checklista för ny- och ombyggnation av
avfallsutrymmen.

Riktlinjer
Riktlinjer som är generellt vedertagna inom branschen
för att uppfylla övergripande lagkrav såsom t.ex. försiktighetsprincipen och arbetsmiljökrav eller för att följa

Avfallsnedkast utomhus kan placeras i estetiskt tilltalande miljöer. FOTO: ENVAC.
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2. Syfte och målgrupp
Syftet med denna handbok är att ge stöd vid val av avfallssystem samt för att skapa ändamålsenliga och säkra avfallsutrymmen för gemensamhetsanläggningar, flerbostadshus och verksamheter i anslutning till flerbostadshus.

Handboken kan med fördel användas som inspiration vid
andra förändringar av avfallshämtning, t.ex. utformning
av återvinningsrum då mat- och restavfall flyttas från
avfallsrum till bottentömmande behållare.

Denna handbok riktar sig till alla aktörer som är inblandade
i beslut kring utformning av avfallsrum och avfallslösningar

Avfallshämtning för småhus inkluderas inte i denna
handbok 1.

vid ny- och ombyggnad. Dessa aktörer kan exempelvis
vara planerare, projektörer, byggherrar, exploatörer,
fastighetsägare och förvaltare. Kommunens tjänstemän
kan använda denna handbok som stöd vid diskussioner
med aktörer vid införande av avfallsutrymmen.

1 Se Avfall Sveriges hemsida för mer information om avfallsinsamling
i villor, t.ex. ”Beslutsunderlag för införande av nya insamlingssystem – kartläggning och analys”, rapport 2017:22.

Denna handbok fokuserar på ny- och ombyggnation och
utgör ingen grund för att ställa krav på befintliga avfallsutrymmen. Avfallsföreskrifter kan ej kravställa vid en
ombyggnation. Undantag är krav i lagar, förordningar,
myndighetsföreskrifter och myndighetsbeslut som ska
följas oavsett denna handbok.

Bottentömmande behållare ovan mark och djupbehållare med insatssäck. FOTO: REBECKA JAKOBSSON, RAMBOLL.
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3. Process och ansvar vid utformning
av avfallsutrymmen
Vid ny- och ombyggnation behöver avfallsutrymmens
placering och utformning beaktas i ett tidigt skede för att
öka möjligheterna till en väl fungerande avfallshantering.
Kommunens avfallsorganisation måste kontaktas tidigt
i processen för att de ska kunna yttra sig om lämpliga
metoder och lösningar. Om inte kommunen kontaktas i
god tid finns risk att ny- eller ombyggnationen försenas
till följd av att det i sent skede behöver göras justeringar
enligt kommunens synpunkter genom byggnadsnämnden.
Arbetsmiljöverket har också möjlighet att stoppa avfallshämtarnas arbete om arbetsmiljön är bristfällig. Detta
kan leda till att dyra och omfattande justeringar av
avfallsutrymmet kan behöva göras i efterhand för att
undvika att avfall till exempel hämtas på en annan
anvisad plats. Detta motiverar ytterligare en process för
införande där kommunen involveras.

ska grävas ned. Därför är det av största vikt att kommunens
avfallsorganisation kontaktas i detta skede för att de ska
kunna ge synpunkter på val av insamlingssystem, placering
samt framkomligheten för hämtningsfordon.
I projekteringsskedet beslutas detaljerna kring hur det
valda avfallsutrymmet ska utformas mer i detalj. Även
här är det viktigt att kommunens avfallsorganisation
kontaktas för att de ska kunna ge synpunkter på utformningen av avfallsutrymmet.
I bygglovsskedet ska byggnadsnämnden remittera
ärendet till kommunens avfallsorganisation för att samla
in synpunkter.
Under byggskedet ansvarar byggherren för att de
bestämmelser som framkommit tidigare i processen
efterlevs.

I anges ett typexempel på hur processen kan gå till vid
nybyggnation där gemensamma avfallsutrymmen ska
finnas.

Efter byggskedet ska en slutbedömning göras av byggnadsnämnden. En slutbesiktning bör även göras av kommunens
avfallsorganisation eller utsedd representant innan driftsättning av avfallsutrymmen.

Detaljplanen skapar förutsättningar för vilken typ av
avfallsutrymme som ska användas. Exempelvis behöver
det i detaljplanen finnas med om rörledningar för sopsug

Den som tar
fram detalj
planen (t.ex.
Stadsbyggnadskontor) kontaktar
kommunens avfallsorganisation
för att få input
avseende avfallsutrymmen.

Framtagande av
detaljplan

Byggherren
kontaktar
kommunens
avfallsorganisation
för att få input
avseende avfallsutrymmen.

Byggnads
nämnden
skickar remiss
till kommunens
avfallsorganisation.

Byggherren
följer
bestämmelserna.

Projektering

Bygglov

Byggande

Exempel på hur processen kan se ut vid framtagande av nytt avfallsutrymme. BILD: RAMBOLL.
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Byggnads
nämnden gör
slutbedömning.
Kommunens avfallsorganisation
genomför
slutbesiktning.

Slutbedömning

Lagkrav

3.1. Ansvar

1. Vid framtagande av detaljplan ska särskild hänsyn
tas till möjligheten att anordna avfallshantering.

Ansvaret vid utformning av avfallsutrymmen är fördelat
på ett flertal aktörer och ett urval av respektive aktörs
ansvar återges översiktligt nedan.

(Bilaga 2, J. 2 kap 6 §)

2. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som
är väsentliga i frågan om hushållning med avfall.

Aktörer som tar fram detaljplaner

(Bilaga 2, J. 8 kap 4 §)

3. Bygglov ska sökas i de fall det krävs för avfallsutrymmet. Kontakta byggnadsnämnden i berörd
kommun för att få information kring huruvida det
krävs bygglov alternativt anmälan. (Bilaga 2, J. 9 kap 2 §)

•

•

Riktlinjer
4. Kommunens avfallsorganisation ska kontaktas vid
framtagande av detaljplan, vid projektering samt vid
bygglovshantering.
5. Vid framtagande av detaljplan och vid projektering
ska FTI2 eller annan representant för producenter
av förpackningar och returpapper kontaktas för att
diskutera utformning av fastighetsnära insamling för
de fraktioner som omfattas av producentansvar.

Tillse att detaljplanen möjliggör avfallsutrymmen och
tillgänglighet till dessa enligt gällande lagstiftning,
lokala avfallsföreskrifter och denna handbok.
Med fördel samråda med kommunens avfallsorganisation (t.ex. förvaltning, bolag eller kommunalförbund)
om val, placering och utformning av avfallsutrymme.

Byggherrar

•
•

Tillse att avfallsutrymmena utformas enligt lagstiftning, lokala avfallsföreskrifter och denna handbok.
Samråda med kommunens avfallsorganisation (t.ex.
förvaltning, bolag eller kommunalförbund) om val,
placering och utformning av avfallsutrymme.

Kommunens avfallsorganisation

•

2 Förpacknings- och tidningsinsamlingen: ett av bolagen som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar
på uppdrag av producenterna.

Ge olika aktörer instruktioner kring val, placering och
utformning av avfallsutrymmen.

Kommunens byggnadsnämnd

•

Besluta om bygglov för avfallsutrymmen.

Fastighetsägare

•

Tillse att avfallsutrymmen och tillhörande anordningar
hålls i bra skick och enligt kraven i lagstiftningen,
lokala avfallsföreskrifter och denna handbok. Det sker
t.ex. genom städning, snöröjning och underhåll.

Producentansvarsorganisation
(FTI eller motsvarande)

•

Tillhandahålla information om möjligheterna till
fastighetsnära insamling av de fraktioner som omfattas
av producentansvar eller alternativa insamlingsmöjligheter t.ex. återvinningsstationer.

Väghållare

•

Ansvarar för att tillfartsvägar och uppställningsplatser
är underhållna för att möjliggöra hämtning av avfall.

FTI eller annan representant för producenter av förpackningar och returpapper ska kontaktas för att diskutera
utformning av fastighetsnära insamling för de fraktioner som omfattas av producentansvar, t.ex. förpackningar och tidningar. FOTO: AVFALL SVERIGE.
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4. Arbetsmiljö
Avfallsutrymmens utformning och placering har stor
inverkan på hämtningspersonalens arbetsmiljö. Fel planerat
kan avfallsutrymmen och dess omgivande trafiklösningar
leda till tungt fysiskt arbete, medföra risk för olyckor och
förslitningsskador samt öka skadlig stress. För att säkerställa en god arbetsmiljö för de som hämtar avfallet ska
kraven i denna handbok samt Arbetsmiljöverkets regler
följas.

Arbetsmiljölagens bestämmelser gäller även arbetsmiljön
i och i anslutning till avfallsutrymmen. Arbetsgivaren
har därmed skyldighet att tillse att avfallshämtarna har
bra arbetsmiljö. Om avfallsutrymmena inte uppfyller
arbetsmiljölagstiftningens krav kan Arbetsmiljöverket
förbjuda arbetsgivaren att bedriva avfallshämtning på
den specifika platsen.3

Arbetsmiljö är en avgörande fråga vid utformningen av

Läs mer om ansvarsfördelning, risker och åtgärder kopplat
till arbetsmiljö i bilaga 5.

avfallsutrymmen och en stor del av de tekniska krav som
ställs i denna handbok är direkt kopplade till att garantera
att hämtning av avfall kan ske med en god arbetsmiljö.

3 Se ”Arbetsmiljölagen”, 1977:1160, samt allmänna råd till ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna”, AFS 2009:2.

Det är viktigt att skapa en bra arbetsmiljö för hämtningspersonalen och till exempel undvika ojämn beläggning och
kanter. FOTO: AVFALL SVERIGE.
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5. Utrymmen för avfall
5.2. Avfallsfraktioner

I detta avsnitt anges generella krav som tillsammans med
kraven i kapitel 6 och 7 ska tillämpas oavsett vilken typ
av avfallsutrymme som väljs. I kapitel 8 anges även krav
som är specifika för olika avfallsutrymmen som också ska
följas. Utöver det som anges i denna handbok ska även
kommunens lokala avfallsföreskrifter följas vid utformning
av avfallsutrymmen. I de lokala avfallsföreskrifterna finns
det till exempel krav om hur avfallet ska sorteras och vem
som ansvarar för avfallsbehållare.

Vilka fraktioner som ska tillhandahållas i avfallsutrymmen
beror på lagstiftningen, de lokala avfallsföreskrifterna
samt vilka möjligheter det finns för lämning av annat
avfall på andra platser som t.ex. återvinningsstationer
eller återvinningscentraler.
Lagkrav
1. I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas
utrymmen eller anordningar för hantering av avfall
som kan nyttjas av alla brukare av byggnaden (d.v.s.
både boende och verksamheter). (Bilaga 2, L. 3:422)
2. Kommunens lokala avfallsföreskrifter ska följas.

Val och utformning av avfallsutrymmen kräver planering
och genomförande på ett genomtänkt sätt, då det påverkar
avfallshanteringen i många år framöver och det kan vara
svårt och dyrt att rätta till felaktigheter i efterhand.

(Bilaga 2, A. 15 kap 41 §)

3. Om större mängder farligt avfall beräknas förvaras
i avfallsutrymmet behöver tillstånd för hantering av
brandfarlig vara sökas. (Bilaga 2, I.)

5.1. Utrymme för sortering i lägenheter
och verksamheter

Riktlinjer

För att öka mängden utsorterat avfall behöver lägenheter
och andra lokaler förses med goda möjligheter till sortering.
Ju bättre möjligheterna för sortering är i lägenheterna
och lokalerna, desto större sannolikhet är det att avfallet
sorteras korrekt i det gemensamma avfallsutrymmet.

4. Insamlingen av avfall vid ny- och ombyggnation ska
omfatta följande fraktioner:
• Matavfall4
• Returpapper, t.ex. tidningar
• Pappersförpackningar
• Metallförpackningar
• Ofärgade glasförpackningar
• Färgade glasförpackningar
• Plastförpackningar
• Elektronik, ljuskällor och batterier
• Restavfall
• Grovavfall

Lagkrav
1. I bostadslägenheter ska det finnas plats för källsortering av avfall. (Bilaga 2, L. 3:423)
Riktlinjer
2. Lägenheter och verksamheter ska förses med möjlighet
till sortering motsvarande de fraktioner som finns
tillgängligt för insamling.

5. Samtliga fraktioner ska kunna lämnas på samma plats
i den mån det är rimligt.
6. Om farligt avfall och elektronik ska samlas in, ska
det ske i behållare som är anpassade till respektive
fraktion ur ett säkerhetsperspektiv.
7. Hantering och förvaring av farligt avfall kräver
särskild uppmärksamhet och insamling ska utformas
i nära samråd med kommunens avfallsorganisation.
8. Grovavfall ska sorteras i stora kärl eller i container
för att underlätta för avfallshämtaren.
4 Krav på insamling av matavfall gäller från 2021-01-01,
(SFS2018:1466)

För att boende och verksamhetsutövare lätt ska kunna
sortera sitt avfall är det viktigt att det finns utrymme
för sortering i lägenheter respektive lokaler.FOTO: AVFALL
SVERIGE.
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5.3. Val av avfallsutrymme

Rekommendationer
9. Utöver de fraktioner som anges i branschkrav 4 bör
även följande fraktioner erbjudas:
• Textilinsamling
• Återbruk
10. Det är en fördel om grovavfallet förvaras i annat
utrymme än övrigt avfall. Grovavfallet ”brer” lätt ut
sig i rummet och kan därmed hindra hanteringen av
t.ex. kärl. Ett separat rum för grovavfall kan placeras
i en annan byggnad alternativt kan plats för container
beredas för periodvis insamling.
11. Återbruk kan implementeras för att öka andelen återanvändning och minska avfallsmängderna. I de fall
återbruk implementeras bör följande rekommendationer följas:
• Ytan för återbruk bör vara minst 2 m2.
• Ytan bör vara tydligt avgränsad.
• Det bör finnas tydliga rutiner för rensning och
städning.
• Det bör finnas tydlig information i form av skyltning i anslutning till utrymmet om vad som tas
emot, eventuella öppettider och kontaktperson.

Det finns flera olika typer av avfallsutrymmen och vilket
system som ska väljas beror bland annat på kommunens
avfallsföreskrifter, förutsättningarna i kommunen och i
närområdet, om det är boende och/eller verksamheter
som ska lämna avfall samt rekommendationer från
kommunens avfallsorganisation. Avstånd till återvinningscentraler och återvinningsstationer är också en parameter
att beakta.
I kapitel 8 finns mer information om olika typer av
avfallsutrymmen och i bilaga 4 finns information om
olika typer av hämtningsfordon.
Riktlinjer
1. Det avfallsutrymme som är mest lämpat med avseende
på återvinning av avfall, skydd för miljö, säkerhet och
arbetsmiljö ska väljas.
2. Manuell hantering ska minimeras för att skapa en
bättre arbetsmiljö för de som hämtar avfallet.
3. Kommunens avfallsorganisation ska kontaktas vid
val av avfallutrymme (se vidare i kapitel 3).

I bilaga 3 finns mer detaljerade beskrivningar av de olika
avfallsfraktionerna samt vilken aktör som ansvarar för
insamlingen.

Textil, böcker, husgeråd och leksaker kan återbrukas. FOTO: AVFALL SVERIGE OCH SARA SUNDIN, RAMBOLL.
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5.4. Placering

4. Avfallsutrymmen ska ha tillräcklig med plats för
material och utrustning samt för drift- och underhållsarbete. (Bilaga 2, L. 3:42)
5. Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste
transporteras genom utrymmen där personer vistas
mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras.

Avfallsutrymmens placering behöver noga övervägas för
att skapa en trygg och ändamålsenlig avfallshantering.
Närhet till bostäderna, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och
arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar placeringen.
Vid beaktande av dessa faktorer kan det även finnas
krav och önskemål som är motstående vilket innebär att
avvägningar mellan olika krav är nödvändiga.

(Bilaga 2, L. 3:422)

Riktlinjer
6. Hämtning ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt,
därför ska avfallsutrymmen placeras i utkanten av
ett bostadsområde för att hämtningsfordon inte ska
behöva köra in bland människor och bostäder.
7. Avfallsbehållare ska inte placeras på gång- eller
cykelvägar.
8. Avfallsutrymmen ska placeras så att hämtning och
lämning av avfall sker på markplan.
9. Hämtningsfordonen ska kunna hämta avfallet, d.v.s.
det får inte finnas några fasta eller återkommande
hinder (t.ex. parkerade bilar).
10. Avfallsutrymmen ska placeras så att det upplevs
tryggt att lämna avfall. Exempelvis bör avfallsutrymmen inte placeras ensligt eller i bristfälligt
upplysta områden.
11. Avståndet mellan byggnadens entréer och avfallsutrymmen ska inte överstiga 50 meter för flerbostadshus om inte andra krav listade ovan motiverar ett
längre avstånd. Avfallsutrymmet bör även placeras
där de boende naturligt passerar, t.ex. vid gångväg
till busshållplats.

Den störning som kan uppstå i samband med hämtningen
blir mindre ju längre bort från bostäder och lekplatser
m.m. avfallsutrymmet ligger. Samtidigt blir det svårare
för de boende att lämna sitt avfall om det är lång väg till
avlämningsplatsen. Eftersom alla områden är unika är
det viktigt att alla dessa faktorer beaktas vid planeringen.
Exempel på placeringar som ofta är fördelaktiga är på väg
till kollektivtrafik eller parkering.
Lagkrav
1. I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas
utrymmen eller anordningar för hantering av avfall
som kan nyttjas av alla brukare av byggnaden.
(Bilaga 2, L. 3:422)

2. Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att
risken för olyckor begränsas vid tillträde, transporter
samt vid användning, kontroll och underhåll av
utrymmena och deras installationer. (Bilaga 2, L. 3:42, 3:421)
3. Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att
risken för brukarnas eller grannarnas hygien eller
hälsa begränsas. (Bilaga 2, L. 3:42)

Avfallsutrymmens placering behöver noga övervägas för att skapa en trygg och ändamålsenlig avfallshantering. FOTO:
DAVID ALTHOFF PALM, RAMBOLL.
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5.5. Visuell utformning och belysning

5.6. Hygien, skadedjur och lukt

För att skapa avfallsutrymmen som ökar trivsel och viljan
att sortera avfallet bör avfallsutrymmen utformas på ett
tilltalande sätt. Ljusinsläpp och belysning är en särskilt
viktig aspekt som påverkar hur avfallsutrymmet upplevs
och kan rätt använt öka trygghetskänslan vid lämning av
avfall.

Avfall drar lätt till sig skadedjur och kan ge upphov till
lukt och det är därför viktigt att vidta åtgärder för att
minska dessa risker.
Lagkrav
1. Avfallsutrymmen ska hållas fria från ohyra.
(Bilaga 2, C. 34 §)

Riktlinjer

2. Byggnader ska utformas så att det försvåras för
skadedjur att komma in i byggnaden och dess
byggnadsdelar, om det inte är orimligt med hänsyn
till byggnadens utformning och användning.

1. Avfallsutrymmen ska utformas så att de känns trygga
och tilltalande.
2. Avfallsutrymmen ska utformas så att de anpassas till
omgivande miljö och stämmer överens med andra
byggnader vad gäller volym, form och färg.
3. Bra och snabbtändande belysning ska finnas, både i
och utanför avfallsutrymmet. Belysningens ljusstyrka
ska vara minst 300 lux.
4. Flera armaturer ska användas för att öka ljusspridningen och säkerheten om någon lampa går sönder.
5. Belysningsarmaturer ska inte placeras så att de kan
skymmas av dörrar eller portar.

(Bilaga 2, L. 6:81)

Riktlinjer
3. Utrymmen, behållare och utrustning för avfall ska
utformas så att det finns möjlighet att hålla rent.
4. Frostfria utrymmen ska förses med vattenslang och
golvbrunn med avdunstningsskydd för att möjliggöra
städning av utrymmet. Påkörningsskydd ska finnas
vid vattenanslutning.
5. Avfallsutrymmen ska förses med god ventilation för
att minska risken för lukt. Frånluftsflödet ska vara
minst 5 l/s och m2 golvyta. Om endast grovavfall
förvaras ska frånluftsflödet vara minst 0,35 l/s och
m2 golvyta.
6. Dörrar ska ha släplist som skydd mot skadedjur.

Rekommendationer
6. Rörelsedetektor bör används så att belysningen tänds
direkt när dörren öppnas och hållas tänd hela tiden
som någon befinner sig i rummet.
7. I avfallsrum bör det finnas fönster för att öka ljusinsläpp och öka tryggheten.

Rekommendationer
8. För att minska risken för lukt och skadedjur bör
avfallsutrymmen inte placeras i söderläge och om
det finns risk för större uppvärmning sommartid kan
kylanläggning användas.
9. Råttor och andra skadedjur ska hindras att komma in
i avfallsutrymme, vilket innebär att öppningar större
än 5 mm inte bör förekomma. Nät kan finnas för
ventilationsöppningarna och avfallskärl kan förses
med lock.
10. Om luktproblem uppstår kan luftrenare användas.
11. Då frånluftsventilation skapar ett undertryck kan
dörr till utrymmet behöva utrustas med automatisk
dörröppning eller fjäderanordning för att förenkla
öppning av dörren.
12. Avfallsutrymmen där större mängder blöjor eller
matavfall förvaras kan vara kylt för att minska risken
för lukt.

Avfallsrum med stora fönster som ger bra ljusinsläpp. FOTO: DAVID ALTHOFF PALM, RAMBOLL.
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5.7. Buller

5.8. Brandskydd och säkerhet

Buller kan uppstå vid lämning och hämtning av avfall
och kan leda till olägenheter för människor som bor eller
vistas i området. Exempelvis leder tömning av glas till
höga momentana bullernivåer. Avfallsutrymmen behöver
därmed planeras så att bullerstörning undviks för dem
som bor eller vistas i närheten.

Eftersom avfall kan vara lättantändligt är det viktigt med
ett bra brandskydd för att minska risken för personskador,
dödsfall samt skador på egendom. Exempelvis bör det
beaktas vilken typ av material som används. I detta
kapitel anges övergripande krav på brandskydd. Brandskyddsföreningen5 och Räddningstjänsten tillhandahåller
uppdaterade krav och detaljerade rekommendationer.

Lagkrav
1. Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa
och från angränsande utrymmen likväl som ljud
utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som
den avsedda användningen kräver och så att de som
vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. (Bilaga 2, L. 7:21)

Avfallsutrymmen behöver utformas så att de är säkra och
inte orsakar olyckor eller dödsfall. Barnperspektivet är
särskilt viktigt att beakta då barn är uppfinningsrika och
kan lockas till att undersöka avfallsutrymmen6.
Lagkrav
1. I avfallsutrymmen ska de åtgärder vidtas som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand. (Bilaga 2, H. 2 kap 2 §)
2. Avfallsutrymmen ska förses med utrustning för
släckning av brand och för livräddning vid brand
eller annan olycka i den mån det är skäligt.

Riktlinjer
2. Buller från lämning och hämtning av avfall ska i den
mån det är rimligt minimeras. Riktvärdena i tabell 1
ska eftersträvas.
Rekommendationer

(Bilaga 2, H. 2 kap 2 §)

3. Bostäder som finns nära hämtningsplats av avfall
kan förses med fönster som har bättre ljudvärden än
normalt för att minska risken för bullernivåer som
kan anses vara en olägenhet.

3. Öppningar eller inkast för avfall som finns i eller
vid ytor som är avsedda att gå på, ska vara täckta av
luckor, galler, trallar eller andra lämpliga skyddsanordningar. (Bilaga 2, L. 8:92)
Riktlinjer
4. Rum för avfallsutrymmen ska utformas som egen
brandcell för att minska risken för att branden sprider
sig.
5. Fristående avfallsbehållare ska placeras på ett säkert
avstånd från fasad med fönster eller brännbart
material både avseende höjd- och sidled. Om osäkerhet föreligger ska avstämning ske med Brandskyddsföreningen, Räddningstjänsten eller motsvarande
för att avgöra vilka avstånd som är lämpliga i det
specifika fallet.
6. Automatiska brandlarm och släcksystem ska installeras för att skapa en hög säkerhet mot brand.

Tabell 1 Riktvärden för buller inomhus.
Maximalt ljud

LAFmax 1

45 dB

Ekvivalent ljud

LAeq,T 2

30 dB

Ljud med hörbara tonkomponenter

LAeq,T 2

25 dB

1 Den högsta A-vägda ljudnivån.
2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

5 https://www.brandskyddsforeningen.se/
6 Se vidare information i Boverkets handbok ”Barnsäkra containrar”.
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5.9. Tillgänglighet

5.10. Tillträde

Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att det
är tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Exempel på aspekter som behöver
beaktas för att skapa tillgängliga avfallsutrymmen är
dörrar, eventuella lock, handtag, inkast m.m. som ska
utformas och placeras på sådant sätt att de kan användas
och öppnas av personer som har nedsatt styrka, syn eller
annan funktionsvariation.

För att minska risken för skadegörelse, brand, stölder
och att obehöriga slänger avfall bör avfallsutrymmen
utformas så att endast de som har behörighet att slänga
avfall kommer åt utrymmena.
Lagkrav
1. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på
fastigheten där avfall hämtas. Nycklar, portkoder och
dylikt ska tillhandahållas till renhållaren.7

I detta kapitel anges övergripande krav på tillgänglighet.
Observera att detta inte är en heltäckande kravlista. För
vidare läsning se Boverkets byggregler (BBR).

Riktlinjer
2. Avfallsutrymmen ska förses med lås för att hindra
obehöriga från att lämna avfall och/eller få tillgång
till avfallsutrymmen. Det ska gå att öppna dörren
inifrån utan nyckel för att snabbt kunna utrymma vid
brand.
3. Avfallshämtning ska vara möjlig under ordinarie
hämtningstider och överensstämma med lokala föreskrifter eller bestämmelser.

Lagkrav
1. Avfallsutrymmen, sopnedkast och andra liknande
anordningar ska vara tillgängliga för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
(Bilaga 2, L. 3:148)

2. Dörrar och portar ska utformas så att de medger
passage med rullstol och så att tillräckligt utrymme
finns för att öppna och stänga dörren eller porten
från rullstolen. (Bilaga 2, L. 3:143)
3. Handtag, manöverdon och lås ska placeras och
utformas så att de kan användas såväl av personer
med nedsatt rörelseförmåga som av personer med
nedsatt orienteringsförmåga. (Bilaga 2, L. 3:143)

5.11. Skyltning
Tydlig skyltning för de olika fraktionerna underlättar
korrekt avfallssortering. Skyltar till förpackningsfraktioner
kan erhållas kostnadsfritt från FTI:s hemsida8.
Riktlinjer

Riktlinjer

1. Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift
om vilken typ av avfall som ska läggas i respektive
behållare för att underlätta för både lämnare och
hämtare.
2. Symboler och bilder ska användas på skyltarna
för att förtydliga vad som ska läggas i respektive
behållare. Vedertagna färgkoder för olika avfallsslag
bör användas.
3. I de fall vissa fraktioner ska vara förpackade på ett
särskilt sätt ska information om detta finnas vid
respektive skylt (t.ex. om särskilda påsar ska användas
för matavfall samt var dessa påsar finns).
4. Kontaktuppgifter till de som ansvarar för insamlingssystemet ska finnas tydligt angivna i anslutning till
avlämningsplatsen för att underlätta vid driftstörning
eller frågor.

4. Väg mellan bostäder och avfallsutrymmen ska vara
framkomliga året runt.
5. Trappsteg, trösklar, tunga dörrar eller trånga passager
ska undvikas.
Rekommendationer
6. Text och symboler bör kontrastera i ljushet mot
bakgrunden så att de tydligt syns. Punktskrift ökar
tillgängligheten och bör placeras på samma plats vid
inkast på behållaren och bör sitta 1,3–1,4 meter över
mark eller ovanpå behållare.
7. Placering av inkast/lucka/öppning för att slänga sitt
avfall, bör ta hänsyn till räckvidden hos personer i
rullstol. Det vill säga, ett inkast med centrum cirka
0,8–1,0 meter över mark vilket kräver speciell
konstruktion då standardkärl är högre. Inga tröga,
tunga luckor. Manövrering med en hand ska vara
möjlig. Kärl, som står fritt, ska inte vara högre än
cirka 110 cm.

Rekommendationer
5. Om det finns behov, bör skyltarna skrivas på andra
språk än svenska.

7 Kravet likställs med lagkrav till följd av kommunens normgivningsmakt genom avfallsföreskrifterna.
8 http://www.ftiab.se/
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6. Framkomlighet för hämtningsfordon
och personal
I detta kapitel anges generella krav avseende framkomlighet
för hämtningsfordon vid transportvägar, uppställningsplatser och dragvägar som behöver tillämpas oavsett val
av avfallsutrymme.

4. Hämtningsfordon ska inte framföras på gång- och
cykelbana. Om det inte kan undvikas, kan dispens
sökas hos kommunen eller fastighetsägaren.
5. Hämtningsfordonens behov av att backa vid hämtning
av avfall ska i största möjliga mån minimeras, och
undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser,
bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden.
6. Transportvägar ska ha den bärighetsklass som krävs
med avseende på hämtningsfordonens tyngd, men
minst bärighetsklass 2.
7. Hämtningsfordonets uppställningsplats ska inte vara
skymd av t.ex. backkrön eller kurva.
8. Väghållaren (Trafikverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare) ska tillse att
det är korrekt skyltning och god framkomlighet.

6.1. Transportvägar
Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till uppställningsplats och dragväg där fordon för hämtning av
avfall måste köra för att komma intill och hämta avfallet.
Transportvägarnas utformning är en av flera aspekter som
påverkar avfallshämtarens arbetsmiljö samt säkerheten
för de som vistas eller färdas nära hämtningsfordon.
Lagkrav
1. Byggnader och andra anläggningar ska så långt det
är praktiskt möjligt vara placerade på ett sådant sätt
i förhållande till omgivande mark att transporter och
liknande kan utföras med betryggande säkerhet mot
ohälsa och olycksfall. (Bilaga 2, G. 3 §)

Transportvägarnas mått

9. Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning
i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts
ska vägen vara bredare (bredden beror då på vilken
typ av parkering som tillåts, t.ex. utmed vägen eller
snedställd). Om vägen är mötesfri och det inte finns
parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den
ska vara minst 3,5 meter. Träd och växtlighet eller
snövallar ska inte inkräkta på vägbredden.

Riktlinjer
2. Transportväg ska ha en hårdgjord yta (se bilaga 1 för
definition).
3. Transportvägen ska året runt ha fri sikt, hållas fri
från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

1m

Bredd: 2,9 m
Längd: 11 m
Höjd: 3,8 m

3,5 m

1m

21,5 m

Trottoar

Minst 4,7 m

15 m

5,5 m

3,5 m
Vändplats för baklastande hämtningsfordon. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL.
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Riktlinjer

10. Transportvägar (inklusive garage, portiker eller
andra platser där hämtningsfordon ska framföras)
ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Lägre höjd kan
accepteras om lägre fordon än 4,5 meter används och
kommunen har gett godkännande för detta. Träd och
växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
11. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon, t.ex. i form av vändplats eller trevägskorsning.
Vändmöjlighetens mått ska anpassas efter vilken typ
av hämtningsfordon som ska användas.
I figur 10 och figur 11 ges exempel på mått för en baklastande hämtningsbil.

1. Hämtningsfordonet ska inte hindra annan trafik (t.ex.
bilar, bussar eller cyklister) när avfallstömning pågår.
2. Hämtningsfordonen ska kunna hämta avfallet, d.v.s.
det får inte finnas några fasta eller återkommande
hinder (t.ex. parkerade bilar). Skyltning om lastplats
och parkeringsförbud kan behövas. Uppställningsplatsen ska även vara snöröjd och inga snöhögar får
förekomma.
3. Uppställningsplatser ska vara tillräckligt stora för
att hantera den typ av utrustning (t.ex. kärl, bottentömmande behållare, containrar eller slangar) som
används.
4. Uppställningsplatsen ska vara plan och hårdgjord
(se definition i bilaga 1).
5. Lutningen på uppställningsplatsen ska inte överstiga
vad hämtningsfordonet klarar av.
6. Uppställningsplatsen ska vara tillräckligt rymlig för
att hämtningspersonalen ska kunna arbeta på ett
effektivt och säkert sätt.

Rekommendationer
12. Gångvägar bör inte blockeras vid hämtning av avfall.

6.2. Uppställningsplats
Uppställningsplatsernas utformning måste anpassas
till vilken typ av avfallsbehållare som har valts samt
storleken på hämtningsfordonen. I detta avsnitt anges
generella branschkrav på uppställningsplatser, se vidare
i kapitel 8 för mer detaljerade krav kopplat till respektive
typ av avfallsutrymmen.

Rekommendationer

21 m

7. Hämtningsfordonet bör inte hindra fotgängare när
avfallstömning pågår.

r9m

3,5 m

6,5 m

1,5 m
Trottoar

Alternativ vändplats till figur 10 för baklastande hämtningsfordon. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL.
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6.3. Dragväg

8. Lutningar ska i största möjliga mån undvikas. Om
lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20
för att belastningen ska vara acceptabel och ska inte
överstiga 1:12 (se lagkrav).
9. Ramp ska undvikas i största möjliga mån. I de fall
ramp inte kan undvikas eller där marken lutar motsvarande en ramp, ska rampen/marken:
• Inte luta mer än 1:20 vid nybyggnation
• Ha minst 2 m långa vilplan
• Ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan
vilplanen
• Ha en fri bredd på minst 1,3 meter,
• Vara fri från hinder, och
• Ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd om det
finns nivåskillnader mot omgivningen.
Observera att kravet om att dragvägen ska vara max
10 meter även gäller vid användande av ramp.
10. Hiss ska undvikas i största möjliga mån men om
ingen lämpligare lösning finns får hiss användas vid
avfallstransport om den är besiktigad och godkänd
för transport av skrymmande gods och om den har
korgdörr.
11. Lyftbord ska undvikas i största möjliga mån, men om
ingen lämpligare lösning finns får lyftbord användas
vid avfallstransport om den är besiktigad och godkänd
för transport av skrymmande gods. Lyftbord utomhus
är direkt olämpligt av driftsäkerhetsskäl, eftersom
dessa generellt sett är känsliga för kyla och nederbörd.

Väg mellan avfallsutrymme och hämtningsfordonets
uppställningsplats, d.v.s. där hämtningspersonalen drar
eller skjuter kärl, slangar eller säckkärra, benämns här
dragväg. Hårdgjorda ytor, snöröjning, avstånd, lutning
och trösklar är aspekter som är avgörande för vilken
arbetsmiljö som skapas.
Lagkrav
1. Ramper ska luta högst 1:12. (Bilaga 2, L. 3:1222)
2. Dragvägar ska vara utformade så att avfallskärl,
slangar eller säckkärra utan svårighet kan förflyttas.9
Riktlinjer
3. Dragvägar mellan avfallsutrymme och uppställningsplats ska vara så korta som möjligt och inte överstiga
10 meter.
4. Dragvägar ska vara minst 1,2 meter breda och om
den ändrar riktning bör bredden där vara minst 1,35
meter. Det ska vara minst 2,1 meters fri höjd.
5. Dragvägar ska året om vara jämna, hårdgjorda
(se definition i bilaga 1), halkfria och utan trånga
passager eller hinder.
6. Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan tröskel vara kvar om den förses med ramp
på båda sidor. Om trösklar behövs ska de vara så låga
som möjligt för att underlätta för rullstolsburna samt
vid hämtning.
7. Trottoarkanter ska i möjligaste mån undvikas. I de
fall det inte går att undvika kanter ska fasad kantsten
eller motsvarande användas.
9 Avfall Sveriges och SKLs bedömning av juridiskt bindande krav.

Trottoar

Bredd: 2,9 m
Längd: 11 m
Höjd: 3,8 m

15 m

3,5 m

Dragväg

3,5 m

Trottoar

Dragväg och baklastare. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL.
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Max 10 m

Avfallsrum

Fasad
kansten

minst 2,1 m

Minst 1,5 m

7. Dimensionering av avfallsutrymmen
Hur stort ett avfallsutrymme behöver vara beror på antalet
och typ av hushåll eller verksamhet, avfallsmängder,
insamlingsteknik, hämtningsintervall och antal fraktioner
som ska samlas in.

Den övergripande trenden är att plast- och pappersförpackningarna ökar i volym, medan returpapper minskar.
En liten viktökning av plastförpackningar medför en stor
volymökning, vilket behöver beaktas vid dimensionering.

Då avfallsmängderna kan variera stort mellan olika områden, och det kan vara svårt att förutse avfallsmängderna
i ett nytt område, är det ofta nödvändigt att dimensionera
avfallsutrymmena i överkant då det är svårt att anpassa
eller utöka avfallsutrymmena i efterhand. Då avfallshanteringen och lagstiftningen förändras över tid behöver
avfallsutrymmena även planeras med flexibilitet för att
över tid kunna anpassas till förändrat antal fraktioner och
förändrade avfallsmängder.

Tänk på att då matavfallsinsamling införs krävs en fortsatt större volym på restavfall under en period eftersom
utsorteringen ökar över tid.
Matavfall är tungt i förhållande till volymen och denna
fraktion överdimensioneras lätt. Om matavfall samlas in
via matavfallskvarnar till tank ökar volymen på grund av
tillsatt vatten.
Avfallsmängderna från skolor och förskolor är starkt
beroende på om de har egna tillagningskök eller får
färdiglagad mat levererad. Detta gäller både matavfall
och förpackningsavfall.

Lagkrav
1. Avfallsutrymmen ska utformas och dimensioneras så
att de möjliggör återvinning av avfallet. (Bilaga 2, L. 3:422)
I tabell 2–5 anges schabloner10 som kan användas som
underlag vid dimensionering av avfallsutrymmen.
Observera att mängderna varierar beroende på förutsättningarna och att dessa schabloner därför endast bör
användas som en vägledning.

För butiker och kontor är schablonerna osäkra och det
kan finnas stora skillnader beroende på vilken typ av
butik det är eller om kontoret har matsal eller restaurang.
En klädbutik och en elektronikbutik har väldigt olika
avfallsmängder och avfallsfraktioner och dessa schabloner
får ses som mycket grova indikationer.

Viktigt är att tänka på att antalet fraktioner sannolikt
kommer att öka och det är lämpligt att dimensionera
även för fraktioner som textil, småelektronik, ljuskällor
m.fl.

10 Schablonerna är baserade bland annat på flera svenska och danska
kommuners uppskattningar, tidigare gjorda uppskattningar av
Avfall Norge, stickprov i flertalet danska kommuner och boken Solid
Waste Technology & Management.

19

195

Tabell 2 Volymer om avfallet samlas in med fastighetsnära insamling för förpackningar och returpapper. Grovavfallet
dimensioneras inte i liter per vecka utan i kvadratmeter golvyta som behövs vid veckovis tömning per lägenhet.
Liter/vecka

Per lägenhet

Per boende på
äldreboende

Per barn på skola

Per blöjbarn på
förskola

Returpapper

10–15

3–5

3–5

1

Pappersförpackningar

30–35

5–10

1–2

1–2

Plastförpackningar

15–20

5–10

1

1

Metallförpackningar

2

1

0,5

0,5

Färgade glasförpackningar

2

0,5

Nära noll

Nära noll

Ofärgade glasförpackningar

2

1

0,5–1

0,5–1

Matavfall

10–15

5–10

2

2

Restavfall

40–50

80–90

5

15-20

Grovavfall

0,13 m golvyta

-

-

-

2

Tabell 3 Avfallsvolymer för kontor och butiker.
Liter/vecka

Per anställd på kontor

Per anställd i butiker
(ej mat)

Per anställd i matbutiker

Returpapper

5–10

7–12

50

Pappersförpackningar

1–10

65–270, merparten Wellpapp

140, merparten Wellpapp

Plastförpackningar

3–5

30–40

45

Metallförpackningar

<0,5

4–5

4

Färgade glasförpackningar

Nära noll

-

-

Ofärgade glasförpackningar

Nära noll

-

-

Matavfall

2

2

10–15

Restavfall

10–15

Varierar

Varierar

Tabell 4 Volymer om avfallet delas upp i matavfall och restavfall men fastighetsnära källsortering av förpackningar
och returpapper saknas. En större andel förpackningar hamnar i restavfallet.
Liter/vecka

Per lägenhet

Per boende på
äldreboende

Per barn på skola

Per blöjbarn på
förskola

Matavfall

10–15

5–10

2

2

Restavfall

60–75

110–120

5–8

18–22

Tabell 5 Volymer om ingen fastighetsnära källsortering sker utan matavfall läggs med övrigt restavfall som blandat
restavfall. En större andel förpackningar hamnar i restavfallet.
Liter/vecka
Blandat restavfall

Per lägenhet

Per boende på
äldreboende

Per barn på skola

Per blöjbarn på
förskola

70–90

120–130

10

20–25
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8. Insamlingssystem för avfall
I detta kapitel anges specifika krav för olika typer av avfallsutrymmen. Observera att utöver de krav som anges i detta
kapitel ska även de generella kraven i kapitel 5–7 följas.

Kärl samt dess utformning och placering

9. Kärl ska placeras så att draghandtaget kan nås från
gången så att hämtningspersonal lätt kan dra iväg
kärlen. Med fördel kan lock i lock användas.
10. Kärlens storlek samt antal hjul ska anpassas efter
respektive fraktions tyngd för att undvika lyft och
tunga drag för hämtningspersonalen.

8.1. Avfallsutrymmen med kärl
Avfallsutrymmen med kärl kan anordnas både inomhus
och utomhus. De som är inomhus kan antingen placeras
i fastigheten eller uppföras som ett fristående avfallshus
(ofta kallad återvinningshus, miljöhus eller kretsloppshus).

Kärl utomhus

11. Kärl utomhus ska omgärdas av staket eller liknande
samt vara skyddat från nederbörd.
12. Ytan som kärlen står på ska vara hårdgjord.
13. Ytan ska hållas fri från växtlighet samt vara snö- och
halkfri på vintern.
14. Avfallsbehållare utomhus ska inte stå under takfot,
i portal, över brandpost, vattenavstängning eller
liknande.

De vanligaste förekommande kärlen rymmer 140–660
liter. Vilka storlekar och fabrikat som används varierar
från kommun till kommun.
Mer information om dimensionering finns i kapitel 7.
Se även avsnitt 5.9 om tillgänglighet. Observera att bygglov
kan krävas för utomhuslösningar, se vidare i kapitel 3.

Uppställningsplats

Riktlinjer

15. Uppställningsplats för kärlhämtning ska vara minst
3,5 meter bred, 15 meter lång och ha en fri höjd om
4,7 meter för baklastande sopbil med måtten 2,9
meter bred, 11 meter lång och 3,8 m hög.

Utformning av avfallutrymmen

1. Avfallsutrymmen ska vara väl tilltagna och flexibla.
Storleken på rummet bestäms av storleken på och
antalet kärl som behöver finnas där.
2. Den fria gången mellan olika kärl ska vara vara minst
1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm
på vardera sida.
3. Rumshöjden ska vara minst 2,1 meter. Installationer
får inte begränsa den fria höjden.
4. Dörrar för avfallsutrymmen ska ha minst 1,2 meter
fri bredd och minst 2 meter fri höjd. Normalt krävs
minst en 13x21-dörr.
5. Golvytorna ska vara plana.
6. Golv ska vara utformade för att minimera risken
för att halka eller snubbla men samtidigt vara lätt
att rengöra. Blanka golv ökar halkrisken. Halkfritt
prioriteras framför rengörbarhet.
7. Det ska finnas uppställningsanordningar för dörren
som enkelt kan aktiveras.
8. Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel. Låsvred
bör ha skydd som förhindrar att låset skadas av slag
eller påkörning.

Rekommendationer
16. Tunga dörrar till avfallsutrymmen bör förses med
maskinell dörröppnare. Utrymmet där dörren slås
upp bör markeras alternativt att dörrarna förses med
säkerhetssensorer eller liknande. Manöverdon för
dörröppnare bör placeras med centrum 0,80 meter
från golvet eller marken och minst 0,70 meter, men
gärna 1,0 meter, från hörn eller dörrbladets framkant
i ogynnsammaste läge.
17. Dörrar bör förses med skyddsplåt på insidan som
skydd mot nötning, slag och stötar.
18. För att minska skador i utrymmet vid rangering av
kärl bör en avbärarlist placeras på väggen 0,95–1,25
meter från golvet.
19. Strömbrytare bör placeras på ca 1,3 meters höjd över
golv för att undvika påkörning. Eluttag bör finnas på
lämpligt ställe.
20. Kärl bör rengöras regelbundet för att motverka lukt.
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Dörren ska ha:
• Skyddsplåt på insidan
• vred på insidan med
skydd/kåpa
• Automatisk dörröppnare
• Uppställningsanordning

Gärna stora
fönster

Minst 1,2 m
Avbärarlist
0,95–1,25 meter
från golvet
Minst 1,5 m

Plats för fler
kärl i framtiden

Avståndet mellan
varje kärl minst 6 cm
på vardera sida

Minst 2,1 m
Vattenslang & golvbrunn för rengörning
av kärl och golv

Exempel på avfallsutrymme med fastighetsnära insamling dimensionerad för 50 lägenheter. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL.

Tabell 6 Måttangivelser för de kärl som anges i exemplet
ovan. Observera att det mellan varje kärl ska vara minst
6 cm. När locken öppnas tillkommer kärlens djup i höjdled.

Färgkod på kärl i exemlet ovan
Returpapper
Pappersförpackningar

Volym
(liter)

Bredd vid
bredaste
punkten
(cm)

Djup vid
djupaste
punkten
(cm)

Plastförpackningar

Total höjd
(cm)

Metallförpackningar
Färgade glasförpackningar

140

48,4

55

106,5

Ofärgade glasförpackningar

240

58

72,4

107,2

Matavfall

660

125,5

84

125,5

Restavfall
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8.2. Bottentömmande

Riktlinjer
1. Vid installation av bottentömmande behållare ska
anläggningen utformas så att den är åtkomlig för
fordon utrustat med kran.
2. Bottentömmande behållare ska ha ett kroksystem
som är anpassat efter kommunens avfallsföreskrifter.
3. Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas
centra ska inte överstiga 6 m eller understiga 2 m.
Observera att kranar kan ha olika räckvidd (exempelvis
2–6 meter), därför ska kommunens avfallsorganisation kontaktas för beslut om avstånd.
4. Det ska vara en fri höjd om 10 meter.
5. Angöringsplatsen ska inte ligga så att parkerade
bilar förekommer mellan hämtningsfordonet och
behållarna.
6. Lyft ska inte ske över vägar eller cykelbanor.
7. Uppställningsplatsen ska i största möjliga mån vara
jämn. Om lutning inte kan undvikas ska lutningen
normalt sett max vara 7 % för att säkerställa att
fordonet inte kan börja glida på stödbenen.
8. Marknivåskillnaden mellan fordon och behållare ska
vara max ±2 meter.
9. På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska
djupbehållaren placeras minst 2 meter från omgivande
hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering.
10. Behållarna ska placeras så att snöröjning kan ske.
I de fall behållarna är helt under jord ska hela
behållarens yta ovan jord snöröjas innan tömning.
11. Behållarnas placering ska stämmas av med ledningsägaren för att minska risken för att ledningar grävs
sönder vid etablering.
12. Behållarna ska utformas så att barn inte riskerar att
skada sig. Exempelvis bör det finnas lås på inkasten.
13. Behållare för matavfall ska inte överstiga 1000 liter.

Gemensamt för olika typer av bottentömmande avfallsbehållare är att det krävs en kran för tömning. Vid
tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare upp
maskinellt med hjälp av en kran på hämtningsfordonet.
Innehållet töms sedan i kranbilens container genom att
behållarens golv öppnas alternativt att en påse öppnas.
Lyft av behållarna kan ske över t.ex. staket, buskar och
liknande förutsatt att dessa eller behållarna inte tar
skada, men inte över människor eller ömtåliga saker
såsom bilar.
Djupbehållare är till största delen nedgrävda i marken
och möjliggör ett större utrymme för avfallet jämfört
med en bottentömmande som står på marken. Eftersom
avfallet ligger under mark där temperaturen är låg minskar
risken för dålig lukt. De behållare som är helt under
jord, och där hela behållaren lyfts vid tömning, behöver
snöröjas kontinuerligt för att det inte ska falla ner snö i
utrymmet för behållaren.

Rekommendationer
14. Lyft bör inte ske över gångbanor, speciellt inte om
gångbanan är högt trafikerad eller om det är i
närheten av en skola. I de fall det är oundvikligt ska
gångvägen spärras av vid tömning.
15. Uppställningsplatsen bör vara minst 15 meter lång.
16. Behållare bör anläggas så att vatteninträngning
minimeras och vara placerad så att ytvattenavrinning
möjliggörs. Om lakvatten ansamlas under behållare
rekommenderas att dessa rengörs/saneras vid behov.
Rengöring är särskilt viktigt för behållare med matavfallsinsamling.
17. I delar av Sverige med mycket snö är det mer fördelaktigt med behållare som delvis är under mark och
där avfallet samlats upp av en påse som kvarstår
ovan jord vid tömning.

Bottentömmande behållare. FOTO: AVFALL SVERIGE.
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Minst 10 m

Uppställningsplatsen bör vara
minst 4 x 15 m

Minst 2 m
från t.ex.
lyktstolpe,
fasad och
parkering

Lyft ska inte ske
över cykelbanor

Exempel på hur det kan se ut vid tömning av bottentömmande behållare. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL.
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8.3. Stationär sopsug

8.4. Mobil sopsug

Stationära sopsugssystem är slutna och helt automatiserade.
Systemet bidrar till att behovet av avfallstransporter med
lastbil minskar inom bostadsområden då hämtning kan
ske utanför bostadsområdet vid central uppsamlingsplats.

Mobila sopsugssystem samlar in avfallet med hjälp av
vakuumteknik som sitter i tömningsfordonet (sugbil).
Under varje sopnedkast finns en lagringstank vilken
binds ihop med andra lagringstankar i området genom
rör i marken till en dockningspunkt. Vid tömning ansluter
slambilen till dockningspunkten, vakuumtekniken sätts
igång och avfallet transporteras in i sugbilen. Risken för
bullerstörning vid dockningsplatsen bör uppmärksammas
eftersom tömningen av avfallstankarna kan bullra och ta
lång tid. Ett sätt att undvika detta är att redan i planeringsstadiet tänka på var dockningspunkterna placeras och
hur många tankar som ska tömmas.

Stationärt sopsugssystem är ett maskinellt insamlingssystem där avfall med hjälp av vakuum transporteras
genom rör i marken, från sopnedkastet till uppsamlingscontainrar belägna i en byggnad en bit bort från bostäderna.
Antalet containrar i terminalen varierar och beror dels
på antalet utsorterade fraktioner och dels på mängden
avfall. När containrarna i terminalen är fulla hämtas
de med lastväxlare för tömning och vidaretransport till
behandlingsanläggningar.
Infrastrukturen för stationär sopsug varierar från fall till
fall och behöver projekteras, därför anges inga branschkrav i detta avsnitt. Hämtning av avfallet sker i regel
genom containerhämtning, se kapitel 8.5. Avstämning
behöver ske med kommunens organisation enligt kapitel 3.

System för stationär sopsug. BILD: MARIMATIC.

System för mobil sopsug. BILD: ENVAC.
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8.5. Container

Riktlinjer
1. Avstånd mellan dockningspunkt och uppställningsplats ska inte överstiga 5 meter.
2. Uppställningsplats ska vara så plan som möjligt med
en maximal lutning på 3 %.
3. Lock ska i största möjliga mån vara av lätta material,
såsom plast, glasfiber eller plåt, och kunna öppnas av
en person. Lock som behöver lyftas ska inte väga mer
än 15 kg. Lock som endast ska skjutas i sidled utan
att lyftas ska väga max 35 kg.
4. Lock ska vara försedda med lås för att hindra
obehöriga och barn från att öppna locket. Låset ska
lätt kunna öppnas av hämtningspersonalen.
5. Lock ska vara försedda med handtag.
6. Lock ska inte vara övertäckta samt vara snöfria vid
tömningstillfället.
7. Tömningsplats ska vara väl utmärkt och tillgänglig
för hämtningspersonalen. Andra redskap än de
som normalt medförs vid tömning ska inte behöva
användas för att öppna locket.
8. När tankar placeras utomhus ska marken 1 meter
runt om locket vara hårdgjord.

Containrar förekommer i många olika storlekar och
utföranden. Tömning av containrar kan utgöra en risk då
containrar som regel inte kan tömmas utan att hämtningsfordonet backar upp mot containern. Då containrar är
stora och tunga är det viktigt att de placeras och hanteras
på ett säkert sätt.
Riktlinjer
1. I avfallsutrymmen med container ska utrymmet mellan
container och vägg eller port vara minst 60 cm, helst
100 cm, runt om. Ett containerutrymme med en
2 meter bred container bör vara 3,60 meter brett.
2. Dörrar vid containerhämtning ska anpassas efter vilka
containrar som används samt efter lastväxlarens
storlek.
3. Containerutrymme ska vara tröskelfritt.
4. Vid containerhämtning ska det inte finnas nivåskillnad mellan avfallsutrymmet och uppställningsplatsen.
5. Container ska placeras så att hämtningsfordonet kan
angöra rakt mot containern och lyfta eller dra den
rakt ut vid tömning. I regel backas fordonet upp mot
containern.
6. Uppställningsplats för containerhämtning ska vara
minst 4,6 meter bred, 18 meter lång och ha en fri
höjd om 10 meter.
7. Om personer ska slänga avfall direkt i containern
ska containern sänkas ned eller förses med ramp så
att den blir tillgänglig för alla. Containern ska vara
barnsäkrad så att det inte går att krypa eller falla ner
i den.

Rekommendationer
9. Tömningsfordonets angöringsplats bör inte vara
placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning.

Mobil sopsug. FOTO: AVFALL SVERIGE.

Ett exempel på hur en container kan vara utformad.
FOTO: DAVID ALTHOFF PALM, RAMBOLL.
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8.6. Insamling av flytande avfall

Slangdragning

6. Avstånd mellan uppställningsplats för tankbil och
slambrunn ska vid hämtning inte överstiga 10 meter
om inte särskilda skäl föreligger.
7. Där slangdragning sker ska vägen vara fri från hinder
i form av t.ex. staket, murar, stubbar, planteringar
eller annan växtlighet.
8. Nivåskillnader ska inte förekomma.
9. Sughöjden ska inte överstiga 6 meter.
10. Slangen ska inte placeras där personer rör sig då
slangen kan röra på sig vid tömning och leda till att
personer snubblar.

Slangdragning är ett tungt arbetsmoment och för att
förbättra hämtningspersonalens arbetsmiljö behöver
hämtningsstället planeras på ett bra sätt. För att se till
barnperspektivet är det viktigt att lock utformas så det
inte finns risk för att barn kan öppna locken11. I denna
handbok hanteras endast tanktömning av fettavskiljare
och tank för matavfall.
Lagkrav
1. Fettavskiljare ska vara placerad så att det är möjligt
att dra slang utan att använda utrymme där livsmedel
förvaras. (Bilaga 2, L. 3:422)
2. Anmälan och VA-anmälan kan krävas. Kontakta
byggnadsnämnden och den kommunala VA-organisationen i berörd kommun för att få information
kring huruvida det krävs. (Bilaga 2, K. 6 kap. 5 §)
3. Krav som anges i kommunens lokala allmänna
bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) samt de
kommunala avfallsföreskrifterna ska följas. (Bilaga 2, O.)

Lock

11. Lock ska i största möjliga mån vara av lätta material,
såsom plast, glasfiber eller plåt, och kunna öppnas av
en person. Lock som behöver lyftas ska inte väga mer
än 15 kg. Lock som endast ska skjutas i sidled utan
att lyftas ska väga max 35 kg.
12. Lock ska vara försedda med lås för att hindra
obehöriga och barn från att öppna locket. Låset ska
lätt kunna öppnas av hämtningspersonalen.
13. Lock ska vara utformade så att hämtningspersonalen
kan ansluta slangen utan att utsättas för arbetsmiljörisker.
14. Lock ska inte vara övertäckta samt vara snöfria vid
tömningstillfället.
15. Tömningsplats ska vara väl utmärkt och tillgänglig
för hämtningspersonalen. Andra redskap än de som
normalt medförs vid tömning ska inte behöva användas för att öppna locket.
16. När tankar placeras utomhus ska marken 1 meter
runt om locket vara hårdgjord.

Riktlinjer
4. Fettavskiljare och tankar för matavfall ska placeras så
att hämtning kan ske utan att hämtningspersonalen
utsätts för risker.
5. Det får maximalt vara 4 meter från markytan till
fettavskiljares botten.
11 För vidare läsning se Boverkets handbok ”Barnsäkra brunnar”.

Slamtömningsbilar används vid hämtning av flytande matavfall. FOTO: DAINA MILLERS-DALSJÖ, URBAN EARTH
CONSULTING. AB.

27

203

8.7. Avfallsutrymmen på öar

Rekommendationer
17. Permanent slang kan grävas ner för att minska
behovet av slangdragning vid tömningstillfället.
18. Anslutningspunkten där slangen kopplas på bör
placeras så att det finns möjlighet till tanktömning
även om verksamheten är stängd.
19. Installation och skötsel bör ske enligt svensk standard
SS-EN 1825-1.2.
20. Fast slamsugkoppling på fasad bör användas då det
ger en bättre arbetsmiljö än manlucka/betäckning i
gata.
21. Tätningar till brunnslock bör vara av god kvalitet för
att undvika svårigheter att lägga locken på plats efter
tömning, samt problem med lukt.
22. Automatisk spolning av tanken bör finnas för att
undvika att hämtningspersonalen behöver klättra
upp på tanken för att öppna och spola ur den.

Hämtning på öar, som inte har bro- eller färjeförbindelse
som möjliggör att ordinarie hämtningsfordon kan köras
dit, blir ofta särskilt besvärlig. Om det är möjligt att
anordna gemensamma hämtställen på fastlandet, dit
öborna själva får ta sig, blir det enklare. I annat fall måste
kommunen ordna med båttransport. I princip gäller
samma krav på transportvägar, god arbetsmiljö och tillgänglighet även på öarna och vid avfallstransporter med
båt. Särskild uppmärksamhet måste riktas mot omlastning
till och från båt.
Riktlinjer
1. All hämtning ska ske maskinellt eller via kärl med hjul.
2. Angöringsplats ska finnas för båten som hämtar
avfallet.

8.8. Säck

Matavfallskvarn till tank

En matavfallskvarn sönderdelar matavfallet som samlas
upp i tillhörande tank som slamsugs. Det finns kvarnsystem och tankar av olika storlek och utförande och
de förekommer främst vid storkök med stora mängder
matavfall, men kan även användas i flerbostadshus. Vid
användning av kvarnsystem för matavfall underlättas
arbetsmiljön betydligt för dem som hämtar matavfallet,
men även för personalen i storkök. Tanken kan placeras
inomhus så väl som utomhus.

Säckarna består oftast av plast eller papper. Säckar utgör
en arbetsmiljörisk och användningen av dessa minskar
därför. I säck läggs vanligtvis hushållens och verksamheters
restavfall och eventuellt utsorterat matavfall.
Riktlinjer
1. Säckar ska inte användas.

Matavfallskvarn till kombitank

I en kombitank kombineras insamlingen av matavfall
med fettavskiljare. Kombitanken placeras i källare eller
grävs ner utomhus och en matavfallskvarn kopplas på
systemet som sönderdelar matavfallet. Matavfallet leds
sedan till matavfallsavskiljaren där det sedimenterar i sin
kammare. Överskottsvatten från matavfallsavskiljaren
bräddar över till fettavskiljaren. Spillvatten från övrigt
kök och diskrum leds direkt till fettavskiljaren, där fettet
flyter upp till ytan och vattnet leds vidare till avloppet.
Det finns också kombitankar där även spillvatten från
diskrum m.m. leds via matavfallskvarnen. Tankens fack
töms av en slamsugare, antingen samtidigt eller var för sig.
Fettavskiljare

Fettavskiljare är en anordning för att samla upp slam i
form av fettavfall i avloppsvatten från lokaler där livsmedel
hanteras. Om inte fettavskiljare används föreligger det
risk för stopp i ledningsnätet till följd av att fettet stelnar
i rören.

För att hämtning ska kunna ske på öar är
det viktigt att det finns en angöringsplats för båten som
hämtar avfallet. FOTO: SRV ÅTERVINNING.

28

204

BILAGOR
29

205

Bilaga 1 – Definitioner
I denna bilaga finns definitioner till de uttryck som används i handboken.

Avfall

Batterier

Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål
som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med1. Förteckningar över avfallstyper
återfinns i Avfallsförordningen (2011:927).

Batterier omfattas av producentansvar. En del batterier
innehåller farliga ämnen och klassas därför som farligt
avfall, men alla batterier ska samlas in.
Bottentömmande behållare

Behållare som används för uppsamling av avfall. Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel
på olika behållare är kärl, container, bottentömmande
behållare, tank och batteribehållare

Bottentömmande behållare kan vara antingen helt
under jord, delvis under jord eller placeras i marknivå.
Vid tömning lyfts behållaren upp, oftast med hjälp av
en kran på hämtningsfordonet. Innehållet töms sedan i
kranbilens container genom att behållarens golv öppnas.

Avfallsföreskrifter

Bygg och rivningsavfall

Kommunala bestämmelser för avfallshantering, även
kallat renhållningsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna
utgör tillsammans med avfallsplanen kommunens
renhållningsordning. Föreskrifterna stadgar bl.a. vilka
skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har
samt när, var och hur avfall ska hämtas.

Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering,
ombyggnad eller rivning av byggnad eller som uppstår vid
större anläggningsarbete i en trädgård. Det ingår inte i
kommunens ansvar att samla in eller omhänderta sådant
avfall. Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden räknas dock som hushållsavfall. En del byggoch rivningsavfall klassas som farligt avfall, t.ex. asbest och
impregnerat virke, och måste hanteras som sådant.

Avfallsbehållare

Avfallshantering

Samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller ta
annan fysisk befattning med avfall, eller vidta åtgärder
som inte innebär fysisk befattning med avfall men som
syftar till att avfall samlas in, transporteras, återvinns,
bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.

Dragväg

Väg mellan avfallsutrymme och hämtningsfordonets uppställningsplats, d.v.s. där hämtningspersonal drar eller
skjuter kärl, slangar eller säckkärra.

Avfallskvarn

Elavfall, avfall från elektroniska och elektriska
produkter

Kvarn för sönderdelning av matavfall vilket gör det
möjligt för det malda avfallet att följa med avloppsvattnet
ut på ledningsnätet eller samlas upp i tank.

Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive
alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror
som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.
Populärt kallat ”allt med sladd eller batteri eller sådant
som är beroende av el för att fungera”. Glödlampor,
lågenergilampor och lysrör räknas också som elavfall.
Elavfall omfattas av producentansvar.

Avfallsplan

Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör
tillsammans med avfallsföreskrifterna kommunens
renhållningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för
kommunens avfallshantering samt åtgärder för att nå
målen. Avfallsplanen utgör, till skillnad mot avfallsföreskrifterna, inte bindande normföreskrifter och inga
tvingande krav kan regleras i avfallsplanen.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat
och utmärkt med asterisk i avfallsförordningen bilaga
4. Farligt avfall är avfall som är farligt för människor
eller miljön och som därför inte ska blandas med annat
avfall. Exempel på farligt avfall är kemikalier, spillolja,
färgrester och lösningsmedel. Farligt avfall kan lämnas på
återvinningscentraler och i vissa kommuner kan det även
lämnas på miljöstationer eller hämtas vid fastigheten.
Vid förvaring eller hantering av brandfarligt farligt avfall
ansvarar fastighetsägare/boendeförening för brandsäkerheten. Råd om brandskydd ges av räddningstjänsten.

Avfallsutrymme

Alla platser och utrymmen ämnade för avlämning, förvaring och hämtning av avfall. T.ex. sopsug, underjordsbehållare, rum inomhus för lämning av avfall etc.
1 Miljöbalken (1998:808), 15 kap.
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Fastighetsinnehavare

Hushållsavfall

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Fastighetsinnehavarens ansvar kan i vissa fall överlåtas på
nyttjanderättshavare.

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll
samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Begreppet hushållsavfall svarar mot det behov av borttransport av avfall som regelmässigt uppkommer vid
nyttjande av mark eller byggnad för bostadsändamål.
Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är städavfall,
matavfall, slam, grovavfall, rester av olja, färg och
bekämpningsmedel och annat farligt avfall, samt döda
sällskapsdjur. Med avfall från annan verksamhet som
är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall från
affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i
renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som
kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett
ändamål eller verksamhet uppehåller sig i en lokal eller
i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från
personalmatsalar och restaurangavfall. Jämförelsen
knyter an till avfallets härkomst (att det uppstår i lokaler
där människor uppehåller sig).

Fastighetsnära insamling (FNI)

Den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning till den fastighet där avfallet uppkommit, oavsett
avfallsfraktion. Förekommer både vid bostäder och vid
verksamheter. Alternativet till fastighetsnära insamling är
avlämning av avfall på återvinningsstation, återvinningscentral, i butik eller annat. I vissa fall kan begreppet användas avseende endast förpackningar och returpapper, i
denna handbok avses dock alla fraktioner som samlas in
fastighetsnära.
Fett

Större mängder fett uppkommer i verksamheter där
det förekommer mathantering, t.ex. restauranger och
skolkök. Fett från dessa verksamheter samlas upp via
fettavskiljare som behöver tömmas från fett. Flytande
spillfett kan även samlas upp i separata behållare som
hämtas eller lämnas på avsedda platser.

Hårdgjord yta

Ytor där hämtningspersonal utan svårigheter kan dra
eller skjuta avfallsbehållare, såsom exempelvis asfalt, slät
marksten, betong eller liknande. Gräsytor, kullersten,
grusvägar och liknande ytor som skapar svårigheter för
hämtningspersonalen räknas inte som hårdgjorda ytor.

Fettavskiljare

Anordning för att samla upp fett i form av fettavskiljarslam i avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras.
Fettet kommer annars stelna och fastna i ledningsnätet
och förorsaka stopp.

Hämtningsfordon

Avser olika typer av fordon som är tillämpliga för hämtning av avfall, såsom baklastare, lastväxlare eller kranbil.

Förpackningar och returpapper

Hämtningsplats

Förpackningar sorteras in i fraktionerna plast, färgat
glas, ofärgat glas, papper och metall. Dessutom finns en
fraktion för returpapper (tidningar, kataloger, reklamblad och liknande). Förpackningar och returpapper kan
samlas in på återvinningsstationer som Förpackningsoch Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för, på vissa
återvinningscentraler och vid fastigheten i de fall det
förekommer fastighetsnära insamling. I de fall det sker
fastighetsnära insamling kan dessa fraktioner samlas in i
exempelvis kärl, containrar, bottentömmande behållare
eller sopsugssystem.

Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver
inte vara belägen på den fastighet där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika
sorters avfall som uppkommer på samma fastighet, bl.a.
beroende på att det är olika fordon som hämtar.
Kombitank

Tank för uppsamling av matavfall i kombination med en
fettavskiljningsdel.
Kommunalt ansvar

Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att avfall tas omhand
genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera avfall som omfattas av producentansvar,
om det har sorterats ut för att lämnas i producenternas
insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.

Grovavfall

Grovavfall är hushållsavfall som är för tungt, skrymmande
eller har andra egenskaper som gör att det inte är
lämpligt att samla in som restavfall. Det kan t.ex. utgöras
av möbler, trädgårdsavfall, porslin och cyklar. Grovavfall
kan lämnas på återvinningscentraler eller hämtas vid
fastigheten.
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Kommunens avfallsorganisation

Miljöstation

Den del av kommunen som verkställer avfallsansvaret
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Kan exempelvis utgöras
av förvaltning, bolag eller kommunalförbund.

Vanlig benämning på plats där farligt avfall tas emot.
Miljöstationer kan finnas på återvinningscentral och i
form av en container placerad vid en bensinstation eller
annan bemannad plats.

Källsortering

Sortering av avfall vid källan, d.v.s. på den plats där avfallet uppkommer, t.ex. i hushållet eller på arbetsplatsen.
Det sorterade avfallet kan sedan avlämnas t.ex. i soprum i
bostadsområdet, på en återvinningsstation eller på någon
annan avlämningsplats.

Producentansvar

Med producentansvar menas skyldighet för producent att
se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns,
återanvänds eller bortskaffas. Producentansvar finns
för förpackningar, returpapper, elutrustning, bilar,
däck, läkemedel och batterier. Avfall som omfattas av
producentansvar ingår inte i kommunens ansvar om det
sorteras ut i producenternas system.

Kärl

Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock, ibland
kallade rullkärl. De lyfts och töms i sopbil med hjälp
av en kärllyft på hämtningsfordonet. Avfallskärl finns i
varierande storlek.

Rekommendation

Med rekommendation avses i denna handbok åtgärder
som skapar en utökad servicenivå gentemot de som ska
lämna avfall eller förenklar för avfallshämtaren.

Lagkrav

Med lagkrav avses i denna handbok krav från lagar,
förordningar och myndighetsföreskrifter som ska följas.
Lagtexterna kan i denna handbok ha kortats ner för att
vara lättare att läsa, se hänvisat lagrum för att läsa paragraferna i sin helhet.

Restavfall

Restavfall är det avfall som inte (kan eller bör) sorteras i
någon av de andra fraktionerna (har tidigare benämnts
”osorterat brännbart avfall”). Det kan t.ex. bestå av
kuvert, blöjor, trasiga leksaker, diskborstar och plåster.
I vissa kommuner där det inte sker separat insamling av
matavfall ingår även matavfall i restavfallet, detta går
under definitionen blandat restavfall. I kommuner där
utsortering av matavfall sker är restavfallet utsorterat.
Restavfall kan samlas in i exempelvis kärl, containrar,
underjordsbehållare (nedgrävda behållare, markbehållare,
behållare i mark) eller sopsugssystem.

Manuell hämtning

Hämtning av avfall där hämtningspersonal skjuter, drar
eller lyfter kärl eller säck.
Maskinell hämtning

Hämtning av avfall med maskinell (automatisk) utrustning.
Matavfall

Kallas i vissa kommuner för komposterbart avfall, organiskt avfall eller bioavfall. Matavfall utgörs av exempelvis
bananskal, äggskal, teblad och kaffesump. Matavfall från
boende kan samlas in i exempelvis kärl, säck, containrar,
underjordsbehållare (nedgrävda behållare, markbehållare, behållare i mark) eller sopsugssystem. Matavfall
från verksamheter samlas ofta in i containrar eller via
matavfallskvarn till separat tank alternativt kombitank.
Insamling i tank förekommer även från vissa bostäder.
Vissa kommuner tillåter matavfallskvarn kopplat till
avloppsreningsverket, ofta med nyttiggörande genom
rötning för biogasproduktion. Matavfall som uppkommer
i livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till konsument, har kommunen inget ansvar för att ta hand om.
Utsorterat avfall från butiker (t.ex. förpackade och icke
förpackade grönsaker) räknas som verksamhetsavfall och
inte som hushållsavfall. Dock räknas det som hushållsavfall om det blandas med t.ex. annat hushållsavfall, men
grundregeln är att det ska sorteras ut.

Returpapper

Tidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger,
kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter
av papper som kan materialåtervinnas. Omfattas av
producentansvar. De ska lämnas i producenternas
insamlingssystem.
Riktlinjer

Med riktlinjer avses i denna handbok riktlinjer som är
generellt vedertagna inom branschen för att uppfylla
övergripande lagkrav såsom t.ex. försiktighetsprincipen
och arbetsmiljökrav eller för att följa allmänna råd.
Hänvisningar görs till vilka krav i lagar, förordningar eller
myndighetsföreskrifter eller allmänna råd som riktlinjerna
bedöms bidra till. Riktlinjerna är i juridisk mening inte
tvingande och utgör ingen garanti för fullständig uppfyllnad
av t.ex. lagkrav. Om andra mer fördelaktiga lösningar
finns för att uppfylla de övergripande kraven kan dessa
lösningar användas istället för de riktlinjer som anges,
men detta bör då först stämmas av med kommunens
avfallsorganisation (se kapitel 3 i handboken).

32

208

säljs direkt till konsument, har kommunen inget ansvar
för att ta hand om. Utsorterat avfall från butiker (t.ex.
förpackade och icke förpackade grönsaker) räknas som
verksamhetsavfall och inte som hushållsavfall.
Dock räknas det som hushållsavfall om det blandas med
t.ex. annat hushållsavfall, men grundregeln är att det ska
sorteras ut vilket ofta föreskrivs i kommunens avfallsföreskrifter. Verksamheter behöver utrymmen för att
kunna lagra sitt verksamhetsavfall i anslutning till lokalen.
Verksamhetsutövare kan beställa hämtning av valfri
utförare.

Sopsug (stationär och mobil)

Stationärt sopsugssystem är ett maskinellt insamlingssystem där avfallet med hjälp av luft (vakuum) transporteras genom rör i marken, från sopnedkastet till en
uppsamlingsplats, som finns i en byggnad som antingen
är i anslutning till bostäder eller en bit bort.
Även i det mobila sopsugssystemet samlas avfallet in med
hjälp av luft men vakuumtekniken sitter i bilen. Under
varje nedkast finns en lagringstank. Tankarna binds ihop
genom rör i marken till en dockningspunkt. Vid tömning
ansluter fordonet till dockningspunkten, vakuumtekniken
sätts igång och avfallet transporteras in i bilen med hjälp
av luft.

Verksamhetsutövare

Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal.

Textil

Textil kan utgöras av exempelvis kläder, gardiner och
lakan. Textil och textilavfall samlas vanligast in via
second hand- och välgörenhetsorganisationers klädboxar
som är utplacerade runt om i kommunen och ofta i
anslutning till återvinningsstationer. Textil kan även
samlas in av kommunen eller dess anlitade utförare via
avfallsutrymmen. Det är även allt mer förekommande att
insamling sker i butiker. Insamling av textilavfall får dock
endast genomföras av kommunen eller efter godkännande
från kommunen.

Återbruk

Användning av produkt utan föregående förädling. Dessa
produkter är inte avfall. Genom återbruk av husgeråd,
leksaker, möbler, kläder etc. skapas ett tillfälle att i
enlighet med avfallstrappans översta kategori minimera
avfallet. Återbruk kan samlas in fastighetsnära och utformas som exempelvis bytesrum alternativt att återbruksvarorna hämtas med ett visst intervall och tas omhand av
välgörenhetsorganisationer eller liknande.

Transportväg

Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till uppställningsplats och dragvägar där fordon för hämtning av
avfall måste köra för att komma intill och hämta avfallet.

Återvinning

Uppställningsplats

Återvinningscentral (ÅVC)

Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska
hämtas och lastas i fordonet. Kan även kallas angöringsplats, stoppställe eller lastplats. Platsen ska ligga så nära
avfallets hämtningsställe som möjligt och vara lämplig
från arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Uppställningsplatsen kan variera vid hämtning av olika typer av
avfall beroende på att olika hämtningsfordon är olika
stora.

En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall,
trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall eller annat återvinningsbart avfall. Företag kan ofta lämna motsvarande
avfall mot avgift. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet
i olika behållare. Andra beteckningar än återvinningscentral kan användas i vissa kommuner.

Med återvinning avses bl.a. materialåtervinning, energiåtervinning, kompostering och rötning.

Återvinningsstation (ÅVS)

En obemannad station för returpapper och förpackningar
och ibland även småbatterier. Avfallet sorteras i olika
behållare av den som lämnar det. Andra beteckningar kan
användas i vissa kommuner.

Utförare

Företag som efter upphandling i konkurrens anlitas av
kommunen för att utföra hämtning eller behandling av
avfall om kommunen inte har egen personal eller behandlingsanläggningar.
Verksamhetsavfall (annat avfall än hushållsavfall)

Verksamhetsavfall utgörs av annat avfall än hushållsavfall
som uppkommer i företag/verksamheter. Det kan t.ex.
vara kasserade kläder och varor från butiker. Matavfall
som uppkommer i livsmedelsindustrier, och som inte
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Bilaga 2 – Lagstiftning
I denna bilaga anges de lagrum som lagkrav och riktlinjer
i handboken hänvisar till.
Lagkrav

Riktlinjer
Nedan anges vilka lagrum och allmänna råd som riktlinjer
i respektive kapitel i handboken bedöms bidra till.

Miljölagstiftning

A. Miljöbalken, (SFS 1998:808)
B. Avfallsförordningen, (SFS 2011:927)
C. Förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899)

Kapitel 3

•
•

Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 2, 3 §§

Arbetsmiljölagstiftning

D. Arbetsmiljölagen, (SFS 1977:1160)
E. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2)
F. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
G. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2)

Kapitel 5.1

•
•

Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 11 §.
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 5 §

Kapitel 5.2

•
•

Avfallsförordningen (SFS 2011:927)
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 5 §

Kapitel 5.3

•
•
•

Lagstiftning om olyckor samt brandfarliga varor

H. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
I. Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS
2010:1011)

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap.
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422
Miljöbalken (SFS 1998:808), 2 kap 5 §

Kapitel 5.4

•
•
•

Bygglagstiftning

J. Plan- och bygglag, PBL (SFS 2010:900)
K. Plan- och byggförordning, PFB (SFS 2011:338)
L. Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6)

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap.
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422
Miljöbalken (SFS 1998:808), 2 kap 5 §

Kapitel 5.5

•

Kommunal lagstiftning

M. Kommunala renhållningsföreskrifter (föreskrifter
fastställda av kommunfullmäktige i respektive
kommun)
N. Lokala hälsoskyddsföreskrifter (föreskrifter
fastställda av kommunfullmäktige i respektive
kommun)
O. Lokala allmänna bestämmelser om brukande av
kommunens vatten- och avloppsanläggning, ABVA
(bestämmelser fastställda av kommunfullmäktige i
respektive kommun)

•
•

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 10–15 §§
Fastighetsägarna, ”Belysningshandbok för flerbostadshus”
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 5.6

•

•
•

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 114 §
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:42
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 5.7

•
•

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13)
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 5.8

•
•
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Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 5 kap
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 5.9

Kapitel 8.2

•

•
•

•

Plan- och byggförordning, PFB (SFS 2011:338) 3
kap 5, 18 och 19 §§
Plan- och bygglag, PBL (SFS 2010:900), 8 kap 1 §

•

Kapitel 5.10

•
•

Kommunala renhållningsföreskrifter (föreskrifter fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun)
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 8.4

•
•

Kapitel 5.11

•
•

•

Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422
Kommunala renhållningsföreskrifter (föreskrifter fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun)

•
Kapitel 6.1

•

•
•

•

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 54 §§
Kommunala renhållningsföreskrifter (föreskrifter fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun)
Trafikverket ”Krav för vägars och gators utformning”,
2012:179.

•

•

•
•

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2), 6 §
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 54 §§
Kommunala renhållningsföreskrifter (föreskrifter fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun)

•

•
•

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap 3, 5 §§
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 4 §§
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 8.6

•
•
•

•

Kapitel 6.3

•

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap 3, 5 §§
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 4 §§
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422,
8:92
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Kapitel 8.5

•
•

Kapitel 6.2

•

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap 3, 5 §§
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 4 §§
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2), 6 §
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 54 §§
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:1222,
3:143, 3:421
Kommunala renhållningsföreskrifter (föreskrifter fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun)

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap 3, 5 §§
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 4 §§
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422,
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Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
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Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422,
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Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 2 kap 3, 5 §§
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
belastningsergonomi (AFS 2012:2)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (AFS 2009:2), 3, 4 §§
Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6), 3:422

Bilaga 3 – Avfallsfraktioner
Det avfall som boende eller verksamheter i fastigheten ger upphov till består
främst av avfall som kommunen ansvarar för att samla in och avfall som
producenterna ansvarar för. Nedan följer en redogörelse över de olika
avfallsfraktionerna samt vem som ansvarar för dess insamling.
1. Kommunens ansvar

1.3

Varje kommun ansvarar för insamling, transport och
återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall
som uppkommer i kommunen, och som inte faller
under producentansvar. Hushållsavfall avser avfall som
kommer från hushåll samt jämförligt avfall från annan
verksamhet. Hushållsavfallet inkluderar avfallsfraktioner
så som mat- och restavfall, grovavfall, slam och farligt
avfall. Ansvaret för omhändertagandet av hushållsavfall ligger på kommunen eller den privat utförare som
kommunen anlitar.

Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat
och utmärkt med asterisk i avfallsförordningen bilaga 4.
Farligt avfall är avfall som är farligt för människor eller
miljön och som därför inte ska blandas med annat avfall.
Exempel på farligt avfall är kemikalier, spillolja, färgrester och lösningsmedel. Närmare krav kring vad som
utför farligt avfall och hur det ska sorteras framgår av
kommunens avfallsföreskrifter. Farligt avfall kan lämnas
på återvinningscentraler och i vissa kommuner kan det
även lämnas på miljöstationer eller hämtas vid fastigheten.
Vid förvaring eller hantering av brandfarligt farligt avfall
ansvarar fastighetsägare/boendeförening för brandsäkerheten. Råd om brandskydd ges av räddningstjänsten.

1.1

Restavfall

Restavfall är det avfall som inte (kan) sorteras i någon av
de andra fraktionerna (har tidigare benämnts ”osorterat
brännbart avfall”). Det kan t.ex. bestå av kuvert, blöjor,
trasiga leksaker, diskborstar och plåster. I vissa kommuner
där det inte sker separat insamling av matavfall ingår
även matavfall i restavfallet, detta går under definitionen
blandat restavfall. I kommuner där utsortering av matavfall sker är restavfallet utsorterat. Restavfall kan samlas
in i exempelvis kärl, containrar, underjordsbehållare
(nedgrävda behållare, markbehållare, behållare i mark)
eller sopsugssystem.
1.2

1.4

Farligt avfall

Grovavfall

Grovavfall är hushållsavfall som är för tungt, skrymmande
eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt
att samla in som restavfall. Det kan t.ex. utgöras av möbler,
trädgårdsavfall, porslin och cyklar. Grovavfall kan lämnas
på återvinningscentraler eller hämtas vid fastigheten.
1.5

Fett

Större mängder fett uppkommer i verksamheter där det
förekommer mathantering, t.ex. restauranger och skolkök. Fett från dessa verksamheter samlas upp via fettavskiljare1 som behöver tömmas från fett. Förekommer
mycket stekfett och frityrfett kan detta fett samlas upp i
behållare som hämtas separat.

Matavfall

Kallas i vissa kommuner för komposterbart avfall, organiskt
avfall eller bioavfall. Matavfall utgörs av exempelvis
bananskal, äggskal, teblad och kaffesump. Närmare
krav avseende hur matavfall ska sorteras framgår av den
enskilda kommunens avfallsföreskrifter. Matavfall från
boende kan samlas in i exempelvis kärl, säck, containrar,
underjordsbehållare (nedgrävda behållare, markbehållare,
behållare i mark) eller sopsugssystem. Matavfall från
verksamheter samlas ofta in i containrar eller via matavfallskvarn till separat tank alternativt kombitank.
Insamling i tank förekommer även från vissa bostäder.
Vissa kommuner tillåter matavfallskvarn kopplat till
avloppsreningsverket, ofta med nyttiggörande genom

1.6

Återbruk

Användning av produkt utan föregående förädling. Dessa
produkter är inte avfall. Genom återbruk av husgeråd,
leksaker, möbler, kläder etc. skapas ett tillfälle att i
enlighet med avfallstrappans översta kategori minimera
avfallet. Återbruk kan samlas in fastighetsnära och utformas
som exempelvis bytesrum alternativt att återbruksvarorna
hämtas med ett visst intervall och tas omhand av välgörenhetsorganisationer eller liknande.

rötning för biogasproduktion. Matavfall som uppkommer
i livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till konsument, har kommunen inget ansvar för att ta hand om.
Utsorterat avfall från butiker (t.ex. förpackade och icke
förpackade grönsaker) räknas som verksamhetsavfall och
inte som hushållsavfall. Dock räknas det som hushållsavfall om det blandas med t.ex. annat hushållsavfall, men
grundregeln är att det ska sorteras ut.

1 Se BBR 6:641 om fettavskiljare.
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1.7

3. Övrigt avfall från hushåll – bygg och
rivningsavfall

Textil

Textil kan utgöras av exempelvis kläder, gardiner och
lakan. Textil samlas vanligast in via second hand- och
välgörenhetsorganisationers klädboxar som är utplacerade
runt om i kommunen och ofta i anslutning till återvinningsstationer. Textil kan även samlas in av kommunen eller
dess anlitade utförare via avfallsutrymmen. Det är även
allt mer förekommande att insamling sker i butiker.

Avfall från byggarbete, t.ex. större underhållsarbeten,
ombyggnader eller rivning av bostäder, är inte hushållsavfall utan går under begreppet bygg- och rivningsavfall.
Fast monterad utrustning i hus, t.ex. badkar och dörrar
(sådant som man inte tar med sig när man flyttar) räknas
normalt även detta till bygg- och rivningsavfall. Denna
fraktion lämpar sig inte för avfallsutrymmen i fastigheter
utan hänvisning bör ske till privata aktörer alternativt till
återvinningscentralen om kommunen har valt att ta emot
detta.

2. Producentansvar
De fraktioner som omfattas av producentansvaret ingår
inte i det kommunala insamlingsansvaret och det föreligger därmed ingen skyldighet för kommunen att svara för
hämtning av dessa fraktioner. Om sådant avfall behöver
hämtas får fastighetsägaren anlita valfri entreprenör.
I vissa fall hämtas dock även sådant avfall i bostadsområdet av kommunen eller av kommunens anlitade
utförare.
2.1

4. Verksamhetsavfall
Verksamhetsavfall utgörs av annat avfall än hushållsavfall som uppkommer i verksamheter. Det kan t.ex. vara
kasserade kläder och varor från butiker. Verksamheter
behöver utrymmen för att kunna lagra sitt verksamhetsavfall i anslutning till lokalen. Verksamhetsutövare kan
beställa hämtning av valfri utförare.

Batterier

Alla slags batterier omfattas av producentansvar. Olika
insamlingssystem förekommer bland annat i form av
batteriholkar eller via den så kallade samlaren som återfinns i anslutning till ett antal butiker.
2.2

Elavfall

Elavfall utgörs av avfall från elektriska och elektroniska
produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar
och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller
elektronisk funktion. Populärt kallat ”allt med sladd
eller batteri eller sådant som är beroende av el för att
fungera”. Exempel på elavfall är datorer, TV-apparater,
tvättmaskiner, lysrör, glödlampor och armaturer.
2.3

Förpackningar och returpapper

Förpackningar sorteras in i fraktionerna plast, färgat
glas, ofärgat glas, papper och metall. Dessutom finns en
fraktion för returpapper (tidningar, kataloger, reklamblad och liknande). Förpackningar och returpapper kan
samlas in på återvinningsstationer som Förpackningsoch Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för, på vissa
återvinningscentraler och vid fastigheten i de fall det
förekommer fastighetsnära insamling. I de fall det sker
fastighetsnära insamling kan dessa fraktioner samlas in i
exempelvis kärl, containrar, bottentömmande behållare
eller sopsugssystem.
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Bilaga 4 – Fordon för avfallshämtning
I detta kapitel beskrivs de vanligaste fordonen som används för hämtning av
avfall. Det finns flera olika tillverkare och modeller av fordon och därför kan
inte uppgifter om fordonens längd, bredd, höjd, vikt, vändradie eller antal
axlar tas med här. Sådana uppgifter kan begäras in av kommunen.
1. Baklastande sopbil

5. Mobilt sopsugsfordon

Hämtning med baklastande sopbil utförs genom att
hämtningspersonalen stiger ur bilen, drar fram kärlet till
bilen och fäster det vid kärllyften som är placerad baktill
på fordonet. Sedan lyfts kärlet och töms maskinellt i
sopbilens ficka. Sopbilen kan vara utformad med ett eller
flera fack.

Mobila sopsugssystem samlar in avfallet med hjälp av
vakuumtekniken som sitter i tömningsfordonet (sugbil).
Under varje sopnedkast finns en lagringstank vilken
binds ihop med andra lagringstankar i området genom
rör i marken till en dockningspunkt. Vid tömning ansluter
sugbilen till dockningspunkten, vakuumtekniken sätts
igång och avfallet transporteras in i sugbilen.

2. Sidlastande sopbil
6. Frontlastande fordon – frontlastare

En sidlastande sopbil använder en lyftarm som är
monterad på höger sida av fordonet. Lyftarmen greppar,
lyfter och tömmer kärlet maskinellt medan hämtningspersonalen sitter kvar inne i bilen. Lyftarmen manövreras
av hämtningspersonalen från förarhytten och övervakas
genom kamera och monitor. Kärlen töms i en lucka
upptill på den sidlastande sopbilen. Sopbilen kan vara
utformad med ett eller flera fack.

Frontlastande fordon används för att tömma frontlastarcontainrar. De används huvudsakligen vid hämtning
av grovavfall, tidningar, förpackningar samt avfall från
byggarbetsplatser och företag. Frontlastare kan också
användas vid tömning av vissa slags djupbehållare.
Frontlastare kräver stort utrymme vid tömning eftersom
de måste placeras i exakt rätt läge framför behållaren som
ska tömmas och sedan backa en bit efteråt tömning eller
vid justering av placeringen. Tömningen utförs genom att
lyftarmar greppar containern framifrån, lyfter upp den
över bilen och tömmer den uppifrån. Rörelserna manövreras inifrån förarhytten. Frontlastarcontainrar kan vara
öppna eller täckta.

3. Kranbil
Kranbilar är lastbilar eller särskilda sopbilar utrustade
med kran för tömning av vissa avfallsbehållare, t.ex.
bottentömmande behållare. Vid tömning fälls stödben
ut under kranbilen för att skapa stabilitet. Därefter lyfts
behållaren eller en innerbehållare upp automatiskt med
hjälp av en kran på hämtningsfordonet. Kranens räckvidd
kan variera, men är ofta mellan 2 och 6 meter. Innehållet
töms sedan i kranbilens container genom att behållarens
golv öppnas alternativt att en påse öppnas. Fordonen
med kran kan också användas vid hämtning av tunga
kollin, t.ex. tunga möbler eller tung utrustning.

7. Tankbil/slambil
Tankbil/slambil används för tömning av fettavskiljare,
tankar för matavfall och kombitankar. Avfallet sugs in i
fordonets tank genom att en slang kopplas på fettavskiljaren eller tanken.

8. Mindre lastbilar

4. Lastväxlande fordon – lastväxlare

För transport av exempelvis elavfall, farligt avfall och vid
utkörning av kärl m.m. används mindre fordon med flak
av olika utförande.

Lastväxlare är ett fordon som lyfter en lastväxlarcontainer,
kör iväg med containern, tippar den och sedan kör tillbaka med den tomma containern till ursprungsplatsen.
Lastväxlande fordon används exempelvis för tömning
av tillfälliga containrar och permanenta containrar för
stationära sopsugsanläggningar.
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Slambil. FOTO: DAINA MILLERS-DALSJÖ, URBAN EARTH CONSULTING. AB.
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Bilaga 5 – Arbetsmiljö
I denna bilaga anges övergripande information om ansvarsfördelning samt
riskmoment för arbetsmiljöfrågor. Observera att flera av de krav som anges i
handboken bidrar till en bättre arbetsmiljö, och att denna bilaga ska ses som
ett komplement till kraven.
1. Ansvar för arbetsmiljön

1.4

För att skapa en bra arbetsmiljö för avfallhämtarna är
det flera aktörer som behöver beakta arbetsmiljön vid
utformning av avfallsutrymmen. Kommunen, fastighetsinnehavare och planerare kan bidra till förbättringar
genom att planera och utforma avfallsutrymmen så att
arbetsmiljön förbättras för avfallshämtaren.

De aktörer som är med vid framtagande av detaljplaner
ansvarar för att detaljplanen utformas på ett sätt som
medger bra arbetsmiljö vid hämtning av avfall.

1.1

1.5

Arbetsgivarens ansvar

2. Åtgärder vid bristande arbetsmiljö
Om brister ur ett arbetsmiljöperspektiv identifieras ska
dessa åtgärdas. Om bristerna är allvarliga kan Arbetsmiljöverket eller skyddsombud förbjuda arbetsgivaren att
bedriva avfallshämtning på den specifika platsen. Därför
är det viktigt att vid införande av avfallsutrymmen planera
för en bra arbetsmiljö samt löpande åtgärda risker tillsammans med fastighetsägaren.

Fastighetsinnehavarens ansvar

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallsutrymmen,
dragvägar och uppställningsplatser samt den del av transportvägen som ligger på dennes mark uppfyller kraven på
en god arbetsmiljö. Fastighetsinnehavaren ansvarar även
för tillgängligheten för brukarna.
1.3

Byggherrar

Byggherrar ansvarar för att avfallsutrymmena utformas
på ett sätt som medger en bra arbetsmiljö vid hämtning
av avfall.

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen ansvarig för
arbetsmiljön för sina anställda. Arbetsmiljöarbetet
bedrivs vanligtvis genom kontroller i det dagliga arbetet
och genom skyddsronder, då hämtställen inventeras
och bedöms utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Det som
gör avfallshantering speciellt jämfört med många andra
arbetsplatser är att det mesta av arbetet utförs på mark
och i fastigheter som inte arbetsgivaren råder över.
1.2

Aktörer som tar fram detaljplaner

Om hämtningspersonal eller dennes arbetsgivare
upptäcker sådana brister i arbetsmiljön som fastighetsägaren råder över ska denne kontaktas och informeras
om situationen för att åtgärder ska kunna vidtas. Om inte
parterna kommer överens bör förfaringssättet se ut enligt
följande:
• Skriftligt meddelande till fastighetsägaren om vilka
åtgärder som behöver vidtas. Om detta inte får avsedd
effekt vidtas steg 2.
• Bedömning av skyddsombud med tidsbestämning
då åtgärderna ska vara genomförda. Bedömningen
delges fastighetsägaren med kopia till kommunen.
Om åtgärder inte genomförs följer steg 3.
• Stopp för hämtning. Kommunen kommer då att
anvisa annan plats för hämtning.

Kommunens ansvar

När kommunen driver insamling i egen regi har kommunen arbetsgivaransvaret för hämtningspersonalen. Om
kommunen anlitar en utförare har kommunen ett ansvar
för att förutsättningarna för utföraren och dennes personal
blir så gynnsamma som möjligt.
Kommunen ansvarar för framtagande av regler för avfallshämtning genom avfallsföreskrifterna, som fastställs
av kommunfullmäktige. Föreskrifterna styr bland annat
fastighetsägarens ansvar, hur utrymmen ska utformas,
krav på transportvägar etc. Kommunen kan ålägga en
fastighetsägare att vidta åtgärder för att förbättra hämtningen.

3. Riskmoment ur ett
arbetsmiljöperspektiv
Nedan redovisas några av de vanligaste riskmomenten
vid avfallshämtning och vilka åtgärder som kan vidtas för
att minska riskerna.

Kommunen ansvarar även för att i planeringsskedet bidra
med instruktioner för hur avfallsutrymmen ska utformas
på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt.
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3.1

Risk för klämskador vid containerhämtning

3.3

Containrar är tunga och kan vara livshotande om någon
skulle komma i kläm. Kraven avseende containrar i
handboken ska följas och stor försiktighet måste iakttas
när containrar hanteras. Utrustningen ska även uppfylla
eventuella säkerhetskrav.
3.2

Skjuta och/eller dra kärl

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om belastningsergonomi
finns uppgifter gällande bedömning av skjuta-och-draarbete, se Tabell 2, som ska tillämpas vid hantering av
kärl. För att bedöma om hämtningen är acceptabel kan
kraften mätas med dynamometer, enheten är Newton
(N). Skilj på igångsättning och kontinuerlig förflyttning.

Tunga lyft

En tolkning av Arbetsmiljöverkets föreskrift om belastningsergonomi visar att upprepade lyft över 15 kg inte
är acceptabla alternativt behöver värderas närmare, se
Tabell 1. Därmed ska exempelvis säckar eller lock som ska
lyftas alltså inte väga mer än 15 kg. Enstaka lyft över 25 kg
kan ge akuta skador och ska därför undvikas.

Tabell 2 Modell för bedömning av skjuta- och dra-arbete,
hämtat ur AFS 2012:2 om belastningsergonomi.

Säckar innehållande avfall ska inte hanteras nära kroppen
eftersom de kan innehålla föremål som kan skada den
som bär säcken. Även hänsyn till andra faktorer kan
behöva tas vid tunga bördor, t.ex. greppbarhet och
lyfthöjder. Sådana lyft kan förekomma vid hämtning av
grovavfall, elavfall m.m. och lämpliga lyfthjälpmedel ska
alltid användas.

Kraft (N)

Olämpligt

Värdera
närmare

Acceptabelt

Igångsättning

>300

300-150

<150

Kontinuerligt

>200

200-100

<100

Avstånd från ländryggen

Modellen avser bra ergonomiska förhållanden, d.v.s.
symmetriskt tvåhandsgrepp, väl utformade handtag
placerade i lämplig höjd och jämnt underlag, förhållanden
som inte alltid gäller vid kärlhämtning. I så stor utsträckning som möjligt ska avfallsutrymmen utformas så att
manuell hantering undviks. Om kärl ändå förekommer
ska kärlen, uppställningsplatser och dragvägar utformas
enligt handboken för att skapa så bra förutsättningar som
möjligt.

Inom underarms
avstånd, ca 30 cm

Inom trekvarts
armavstånd,
ca 45 cm

3.4

Över 25 kg

Olämpligt

Olämpligt

Upp till 25 kg

Värdera närmare

Olämpligt

Upp till 15 kg

Värdera närmare

Värdera närmare

Upp till 7 kg

Acceptabelt

Värdera närmare

Upp till 3 kg

Acceptabelt

Acceptabelt

Tabell 1 Modell för bedömning av lyft enligt AFS 2012:2
om belastningsergonomi.
Bördans vikt

Tömning av fettavskiljare

Vid insamling av slam och fettavfall bör särskilt beaktas
att slangdragning kan bli påfrestande om vägen mellan
fordonets uppställningsplats och slambrunnen eller
fettavskiljaren är lång, trång, ojämn och har höjdskillnader. Det ska vara säkert och tryggt att tömma och rengöra
en fettavskiljare. Fettavskiljaren får inte vara placerad så
att hämtningspersonalen kan skada sig på saker runtomkring t.ex. av hyllor, om den står i ett förråd, sladdar och
kablar som hänger löst, stege som är lös etc.
3.5

Giftiga gaser

I fettavskiljare kan det bildas svavelväte som är giftigt.
Gasen gör även så att betong vittrar och metaller korroderar vilket medför att detaljer som t.ex. lock riskerar
att bli sköra och gå sönder när avskiljaren använts några
år vilket kan försvåra arbetet vid tömning. Det är därför
viktigt att välja material som är lätta och hållbara.

Maskinella system bör användas i största möjliga utsträckning för att undvika tunga lyft för avfallshämtaren.
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3.6

Lukt och skadedjur

3.9

Avfall som innehåller matrester eller annat som kan ruttna
börjar lukta efter en tid. Ju varmare förvaring desto
snabbare sker nedbrytningsprocesser som ger upphov
till lukt. Skadedjur i form av exempelvis råttor kan känna
lukt på långt avstånd och söker sig till avfallet. Råttorna
kan då utgöra en säkerhetsrisk för hämtningspersonalen
då de exempelvis kan bitas. Lukt och flugor kan vara
besvärande för hämtningspersonalen. Det kan avhjälpas
genom att förvaring sker vid så låg temperatur som möjligt,
så kort tid som mjöligt och genom aktiv flugbekämpning
i avfallsutrymmen, t.ex. ”flugremsor”. Rengöring av
avfallsutrymmen är också mycket viktigt då smutsiga
behållare och utrymmen kan medföra olägenheter även
när de är tomma och illaluktande nedbrytningsprocesser
kan starta snabbare när de fylls med avfall.
3.7

3.10

Backning

Det innebär risker när fordon för avfallshämtning
behöver backas. Det kan exempelvis leda till skador på
egendom, personskador och i värsta fall dödsfall. Det kan
även utgöra ett stressmoment för avfallshämtaren vilket
försämrar arbetsmiljön. Behovet av backning ska därför
minimeras, se vidare i avsnitt 6.1 i handboken.

Risk för smittspridning

3.11

Avfall kan innehålla smittämnen som sophämtaren utsätts för vid hämtningen. För att undvika smittspridning
är det viktigt att utforma avfallsutrymmen så att avfallshämtaren inte behöver ha direktkontakt med avfallet.
3.8

Stress

Dåliga hämtningsförhållanden, svåra trafiksituationer,
otrevliga kunder och besvärliga lyft kan leda till stress för
avfallshämtaren. Kommunen kan minska risken genom
att ge bra information till planerare, byggherrar och
fastighetsinnehavare så att avfallsutrymmen, uppställningsplatser, dragvägar och transportvägar utformas på
ett så bra sätt som möjligt.

Fallolyckor

Fallolyckor utgör en arbetsmiljörisk då exempelvis
golvmaterial, trottoarkanter och trösklar kan orsaka att
hämtningspersonalen faller och skadar sig. Risken för
fallolyckor bör beaktas vid planering och införande för att
minimera risken.

Snö och halka

Arbetsförhållandena vid sophämtning blir extra besvärliga
när det är vinter. Vid stora snömängder kan sophämtaren
behöva pulsa i snö, kliva i snövallar eller hantera kärl
som är insnöade. Även om kommunen ställer krav på
att fastighetsägaren ska skotta och sanda, och kärlen ska
vara fria från snö, så fungerar det inte alltid i praktiken.
Snön faller inte alltid vid rätt tidpunkt, när fastighetsägaren är på plats för att skotta. Viktigt förebyggande
arbete är att kommunen i sina avfallsföreskrifter ställer
krav på korta dragvägar och att det vid detaljplanering
och bygglovgivning beaktas att sophämtningen måste
fungera på vintern.

4. Mer information
Mer information om arbetsmiljö kan hämtas från Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se. Där finns även samtlig
aktuell arbetsmiljölagstiftning samlad.
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Bilaga 6 – Checklista för avfallsutrymmen
Detta är en övergripande checklista inför ny- eller ombyggnation av
avfallsutrymmen. För varje punkt finns en läshänvisning till handboken där
krav och mer information finns.
Moment

Kraven uppfylls

Kommentarer och eventuella avsteg

Processen (kap 3)
Detaljplan – kommunens avfallsorganisation har kontaktats
Projektering – kommunens avfallsorganisation har kontaktats
Bygglov
Byggande – bestämmelserna följs
Slutbedömning och slutbesiktning
Krav som gäller för alla typer av avfallsutrymmen (kapitel 5, 6 och 7)
Utrymme för sortering i lägenheter
och verksamheter (5.1)
Avfallsfraktioner (5.2)
Val av avfallsutrymme (5.3)
Placering (5.4)
Visuell utformning och belysning
(5.5)
Hygien, skadedjur och lukt (5.6)
Buller (5.7)
Brandskydd och säkerhet (5.8)
Tillgänglighet (5.9)
Tillträde (5.10)
Skyltning (5.11)
Transportvägar (6.1)
Uppställningsplats (6.2)
Dragväg (6.3)
Dimensionering (7)
Krav specifika för respektive insamlingssystem (kap 8)
Avfallsutrymmen med kärl (8.1)
Bottentömmande behållare (8.2)
Stationär sopsug (8.3)
Mobil sopsug (8.4)
Container (8.5)
Insamling av flytande avfall (8.6)
Avfallsutrymmen på öar (8.7)
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Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom
avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att
avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det
på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt.
Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att
avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår
återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag
är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Adress
Telefon

Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö
040-35 66 00

Epost

info@avfallsverige.se

Hemsida

www.avfallsverige.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-12-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020/203

§ 148 Beslut nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet beslutar att återremittera förslag på nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun till
samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-04-23 (§ 53/2020) beslutat att
godkänna upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter, att föreslå
kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande renhållningsordning från och
med 2020-09-01 och besluta att anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms
kommun att träda i kraft 2020-09-01.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår bl.a. följande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med en utsedd politisk
referensgrupp tagit fram ett förslag på reviderade avfallsföreskrifter. Förslaget
har upprättats i enlighet med aktuell lagstiftning, nationella mål och
avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Enligt miljöbalken ska
föreskrifterna samrådas i minst fyra veckor innan antagande av
kommunfullmäktige, vilket har skett genom information på kommunens
webbplats, utställning, och genom utskick till berörda myndigheter och
fastighetsinnehavare som kan ha ett väsentligt intresse. Synpunkter som
inkommit under samrådstiden har sammanställts av förvaltningen i en
samrådsredogörelse.
Vidare framgår bl.a. följande av tjänsteskrivelsen (2020-04-02) som ligger till
grund för beslutet. Kommunens renhållningsordning ska bestå av två delar;
avfallsplan och avfallsföreskrifter, dessa ska uppdateras vid behov.
Enligt tidigare kommunala beslut och nationella lagkrav ska Tidaholm införa
separat matavfallsinsamling. Denna typ av sortering är inte reglerat i tidigare
föreskrifter (benämnd renhållningsordning). Tidaholms gällande
renhållningsordning är framtagen 2010 och reviderad senast 2013-03-25.
Första steget till förnyelse är framtagande av nya avfallsföreskrifter, steg två är
att revidera avfallsplanen.
Av tjänsteskrivelsen 2020-04-02 av enhetschef VA/avfall Karin Steen framgår
också de huvudsakliga ändringarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-19, § 76/2020, att
ärendet bordläggs till och med att samhällsbyggnadsnämnden har inkommit
med nytt beslut gällande antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholm
kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-10-29, § 134/2020 beslutat föreslå
kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera förslag på nya
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-12-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun till samhällsbyggnadsnämnden för
vidare utredning.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera
förslag på nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun till
samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning.
Beslutsunderlag
✓ Arbetsutskottets beslut § 37/2020 ”Beslut nya avfallsföreskrifter
Tidaholms kommun”, 2020-08-19.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-06-25.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 53/2020 ”Beslut om antagande
av avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-04-23.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter”,
enhetschef VA/avfall Karin Steen, 2020-04-02.
✓ Förslag till avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun (med redaktionella
ändringar i rött/grönt).
✓ Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter.
✓ Sändlista samråd avfallsföreskrifter Tidaholms kommun.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30/2020 ”Beslut om samråd för
reviderade avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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SBN 2020/124

Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 om samråd och utställning av
förslag till nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun under tiden 5 mars – 8
april 2020. Samrådet är en lagstadgad del av processen i enlighet med miljöbalken
15 kap 41-44 §. Genom samråd ges fastighetsinnehavare och myndigheter som kan
ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningens avfallsföreskrifter möjlighet att
lämna synpunkter.
Avfallsförskrifterna är en del i kommunens Renhållningsordning som är
kommunens samlade styrdokument för avfallshantering. Renhållningsordningen
består av två dokument, Avfallsplan och Avfallsföreskrifter. Det samråd som här
redovisas avser enbart förslag till reviderade avfallsföreskrifter.
Information om att samråd skulle komma att ske annonserades först som nyhet på
kommunens webbsida 2020-02-27 med en uppdatering vid starten 2020-03-05.
Handlingar för samråd har under tiden 5 mars – 8 april varit utställda för
granskning i Stadshusets foaljé, Torggatan 26 A samt varit publicerade på
kommunens hemsida https://tidaholm.se/bygga-bo-miljo--trafik/avfall-atervinning/avfallsforeskrifter---samrad.html.
Enligt sändlista har enhet VA/Avfall skickat ut handlingar för samråd till:
•

Länsstyrelsen Västra Götaland

•

Naturvårdsverket

•

Fastighetsförvaltare, Tidaholms kommun

•

Tidaholms Bostads AB

•

Sigurd Larsson AB

•

Sten Davidsson

•

Tidaholms Fastighetsförvaltning AB

•

Trefast AB

•

Slottsviken Varv 10 AB

•

Trefast Varv AB

•

Trefast Tidaholm AB

Följande organisationer har under samrådsperioden inkommit med skriftliga
synpunkter:
•

Enhet VA/Avfall, Tidaholms kommun

Inkomna yttranden, enhet VA/Avfalls kommentarer och förslag till
ställningstagande återges. Samrådsredogörelsen är sammanställd 2020-04-09.
Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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A. Enhet VA/Avfall, Tidaholms kommun 2020-04-09
Framförd synpunkt/förslag
1.

Kommentar

Förslag ändring av laghänvisning i 6 §.

Laghänvisning har justerats i
Avfallsföreskrifter – Förslag till
beslut

Korrigeras.

Nuvarande lydelse ”…föreskrifter som kommunen har
antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.”
Ändras till ”…föreskrifter som kommunen har antagit
med stöd av 27 kap. 4-6 § miljöbalken.”
2.

Förslag ändring av benämning i 36 § för att stämma
med termer använda i Taxa för avfall - Förslag till
beslut.

Förslag till ställningstagande

Korrigeras.

Benämning har justerats i
Avfallsföreskrifter – Förslag till
beslut

Korrigeras.

Datum har justerats i
Avfallsföreskrifter – Förslag till
beslut

Nuvarande lydelse ”…att ansvara för hämtställe och
vara betalningsansvarig för hämtningsavgiften.”
Ändras till ”… att ansvara för hämtställe och vara
betalningsansvarig för tömningsavgiften.”
3.

Förslag ändring av datum för Ikraftträdande, sid 12
Nuvarande datum 2020-XX-XX
Ändras till 2020-09-01

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2020-03-05

Sändlista Samråd – Avfallsföreskrifter Tidaholms kommun
Länsstyrelsen Västra Götaland
vastragotaland@lansstyrelsen.se

digitalt via Filskick

Naturvårdsverket
registrator@naturvardsverket.se

digitalt via e-post

Tidaholm Bostads AB
tbab@tidaholm.se

digitalt

Tidaholms kommun, fastighetsförvaltare
johan.claesson@tidaholm.se

digitalt

Sigurd Larsson Byggnads AB
info@siglarssonbygg.se

digitalt

Sten Davidsson
Daretorp Snickaretorp
522 91 Tidaholm

fysisk post

Tidaholms fastighetsförvaltning AB
Trefast AB
Slottsviken Varv 10 AB
Trefast Varv AB
Trefast Tidaholm AB
Bronsringsgatan 8
421 63 Västra Frölunda

fysisk post

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2020-02-27

Samhällsbyggnadsnämnd

2020/124

§ 30 Beslut om samråd för reviderade avfallsföreskrifter för
Tidaholms kommun
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med en utsedd politisk referensgrupp tagit fram
ett förslag på reviderade avfallsföreskrifter i enlighet med aktuell lagstiftning,
nationella mål och avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Enligt
miljöbalken ska föreskrifterna samrådas innan antagande av
kommunfullmäktige. Det ska ske genom information på kommuns webbplats,
utställning och genom utskick till berörda myndigheter och
fastighetsinnehavare som kan ha ett väsentligt intresse. Samrådet ska vara
minst fyra veckor.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 23/2020 ”Beslut
om samråd för reviderade avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”,
2020-02-18.
✓ Tjänsteskrivelse ”Avfallsföreskrifter”, enhetschef VA/Avfall Karin Steen,
2020-02-10.
✓ Förslag till avfallsföreskrifter för samråd, 2020-02-11.
✓ Gällande avfallsföreskrifter, benämnd ”Renhållningsordning”,
2013-03-25.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter, och uppdra
förvaltningen att ställa ut förslaget på samråd under perioden 5 mars
till 8 april 2020.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till
nya avfallsföreskrifter, och uppdra förvaltningen att ställa ut förslaget
på samråd under perioden 5 mars till 8 april 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Renhållningsordning

för
Tidaholms kommun
Gäller från 2011-01-01

Antagen av kommunfullmäktige

2010-06-28
Reviderad av kommunfullmäktige

2013-03-25
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Inledande bestämmelser
1 § För kommunens avfallshantering gäller






Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1 063)
Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken
Avfallsplan för Tidaholms kommun
Särskilda förordningar med bestämmelser för avfall som omfattar producentansvar
Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om
avfallshantering.
Definitioner
2 § I renhållningsordningen anges föreskrifter som återfinns i andra dokument vilka bestäms
av den renhållningsansvariga nämnden – Hämtningsintervall, kostnader och övriga villkor
anges i gällande taxa för varje tjänst.
o

Renhållningsordningen gäller för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
från fastigheter inom Tidaholms kommun

o

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap.
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

o

Med nyttjanderättsinnehavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.

o

Med avfall menas varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori,
som avses i miljöbalken 15 kap och som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att
göra sig av med.

o

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet.

o

Med hushållsavfall och därmed jämförligt avfall avses avfall som uppkommer som en
direkt följd av att människor, oavsett ändamål och verksamhet, uppehåller sig i en lokal
eller anläggning.

o

Avfall från butiker, som utgör en blandning av förpackningar och livsmedelsrester eller
kasserade livsmedel, räknas också hit. Till sådant avfall räknas toalettavfall, avfall från
personalmatsalar, restauranger, storkök, gatukök, affärsrörelser, livsmedelsbutiker,
skolor, byggarbetsplatser, samlingslokaler, fritidsanläggningar, campingplatser, sjukhus
och andra vårdinrättningar.

o

Med återvinningscentral/-anläggning (ÅVC) avses bemannad anläggning för mottagning
av sorterade grovsopor och farligt avfall från hushåll.

o

Med återvinningsstation (ÅVS) avses obemannad anläggning för mottagning av tidningar,
kataloger/papper och uttjänta förpackningar, glödlampor och småbatterier.
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Ansvar för avfallshanteringen
3 § Tekniska nämnden har verksamhetsansvar för avfallshanteringen i kommunen vad
gäller insamling, transport, återvinning, bortskaffande, information och planering av
avfall som åläggs kommuner i miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning.
Avfallsinsamlingen inom Tidaholms kommuns hämtningsområde utförs av tekniska
kontoret (nedan kallad renhållaren) eller den/de entreprenörer som kommunen
bestämmer.
4 § Tillsyn och efterlevnad enligt 15 kap. miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av
miljöbalken utförs av miljö- och byggnadsnämnden.
Avgiftsskyldighet
5 § Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap. 4 § i miljöbalken i beslut om avfallstaxa
meddelat föreskrifter om att avgift skall betalas för den insamling, transport, återvinning
och det bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Taxan är
konstruerad med grundavgift samt tilläggsavgifter för ökad sopmängd och servicegrad.
Renhållaren har rätt att för alla typer av avfall differentiera avgiften efter sorteringsgrad.
6 § Fastighetsägare eller den som i stället för fastighetsägaren är skatteskyldig för fastigheten
skall erlägga angivna avgifter. Fakturamottagande kan efter skriftlig överenskommelse
med Tekniska kontoret överföras på nyttjanderättshavaren, avgiftsskyldigheten kvarstår
dock hos fastighetsägaren.
Informationsskyldighet
7 § Tekniska kontoret ska verka för att sammanställa informationsmaterial så att fastighetsägare kan leva upp till sin skyldighet att i tillräcklig omfattning informera sig själv och den
som bor i fastigheten om gällande bestämmelser för avfallshantering samt verka för att
bestämmelserna efterlevs.
8 § Ändring i ägandeförhållanden för fastigheten som berör avfallshanteringen ska snarast
anmälas till tekniska kontoret.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Skyldighet att lämna avfall
9 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet skall lämnas till
renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter samt
- Samtliga bebyggda fastigheter inom kommunen skall ha abonnemang.
- Abonnemang tecknas av fastighetsinnehavaren.
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Sortering av hushållsavfall
10 § Varje fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare skall sortera avfallet i de avfallsslag
som anges i 11 och 12 §§ samt bilaga 1 till dessa föreskrifter. Utsorterade avfallsslag
hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren av renhållaren anvisad plats. Det utsorterade avfallet skall transporteras
bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.
Om kärlets har felaktigt innehåll töms det ej och felet skall åtgärdas av fastighetsägaren
till nästa tömningstillfälle.
Grovavfall
11 § Grovavfall från hushåll skall i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt
emballage. Grovavfall hanteras enligt bilaga 1.
Hämtning av grovavfall vid enstaka tillfällen kan ske till en extra kostnad efter särskild
beställning hos renhållaren.
Hushållens farliga avfall
12 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare skall sortera ut hushållets
farliga avfall och hålla detta avskilt från annat avfall. Det farliga avfallet skall vara tydligt
märkt med uppgift om innehåll. Hushållens farliga avfall hanteras enligt bilaga 1.
Förutsättningar för eget omhändertagande
13 § Kompostering av trädgårdsavfall på egen fastighet är tillåten om så kan ske utan
olägenhet för människors hälsa och miljön.
För kompostering av vegetabiliskt och animaliskt förmultningsbart köksavfall på fastigheten
skall anmälan göras enligt 33 § till miljö- och byggnadsnämnden.
Kompostering av vegetabiliskt och animaliskt förmultningsbart köksavfall på fastigheten
skall ske i skadedjurssäker och värmeisolerad kompostbehållare och på sådant sätt att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
14 § Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det
kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.
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Hämtningsområde
15 § Renhållningsordningens regler omfattar hela kommunen.
Hämtningsintervall
16 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall sker enligt följande:
A. Permanentbostäder i småhus: Hämtning minst en gång var 14:e dag, året om eller
behovshämtning av restavfall 1ggr/4-veckorsperiod vilket förutsätter kompostering.
B. Permanentbostäder i flerbostadshus: Hämtning minst en gång var 14:e dag, året om
i den ordning renhållaren bestämmer eller behovshämtning av restavfall 1ggr/4veckorsperiod vilket förutsätter kompostering.
C. Icke permanentbostäder i fritidshus: Hämtning minst en gång var 14:e dag, året om i
den ordning renhållaren bestämmer eller behovshämtning av restavfall 1ggr/4-veckorsperiod
vilket förutsätter kompostering.
För fritidsbostäder sker ingen hämtning under perioden 15 oktober - 15 april.
D. Verksamheter: Hämtning minst en gång var 14:e dag, året om. Miljö- och byggnadsnämnden kan förelägga om tätare tömningsintervall.
E. Övriga verksamheter som idrottsanläggningar, allmänna samlingslokaler: Hämtning
minst en gång var 14:e dag, året om eller verksamheten pågår i den ordning renhållaren
bestämmer.
Kompostering enligt ovanstående prövas efter anmälan enligt 33 §. Ansökan om behovshämtning av restavfall prövas enligt 34 § i denna författning.
Renhållaren kan även i samråd med miljö- och byggkontoret införa tätare hämtning i vissa
områden om det av sanitära skäl finns ett särskilt behov.
Ansvar för anskaffande och underhåll av säckställ/behållare mm.
17 § Tekniska nämnden meddelar föreskrifter om storlek och typ av avfallsbehållare, säckställ samt latrinbehållare. Säckhållare anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren, medan renhållaren tillhandahåller säckar för ordinarie hämtning.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anordnande, installation och underhåll av övriga
inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen såsom sopskåp,
sophus, övriga soputrymmen m.m.
Utformning av soprum, sophus, hämtningsvägar mm inom fastigheterna meddelas av
miljö- och byggnadsnämnden vid nybyggnad, enligt – Handbok för avfallsutrymmen,
Rapport 2009 - Avfall Sverige, bör beaktas.
Beträffande säckhållare och andra anordningar gäller följande:
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 De skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn
för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
 De skall utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls
och risken för olycksfall minimeras.
 De skall vara lättåtkomliga för upphängning/uppställning och skiftning av förekommande behållartyper.
 De skall medge hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem.
18 § Återgångsbehållare för en- och tvåfamiljsfastigheter, som hjulburna plastkärl, ägs av
kommunen och tillhandahålles genom renhållaren.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter svarar själva för återgångsbehållare.
Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av återgångsbehållaren.
Missköts rengöringen och sker ej rättelse efter uppmaning, rengörs kärlet av renhållaren
men på fastighetsägarens bekostnad.
Soputrymmen/behållarplats, behållare, hämtningsvägar mm.
19 § Behållare för uppsamling av avfall skall vara uppställd så att hämtning underlättas.
Renhållaren skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren.
Därutöver gäller följande:












För tömning av hjulburna plastbehållare skall fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare placera behållaren enligt överenskommelse, i anslutning till tomtgräns eller
hämtningsväg, senast kl 06:00 hämtningsdagen eller helst kvällen före. Utplacering
av behållaren utgör en signal till renhållaren att tömning önskas.
Alla behållare ska vara placerade att olägenheter inte uppstår för omgivningen.
Vid verksamheter som hanterar större mängder livsmedel, t.ex restauranger, butiker,
skolor och vårdverksamheter ska avfallsutrymmet vara kylt alternativt att hämtningsintervall anpassas så att olägenheter inte uppkommer.
Efter överenskommelse med renhållaren kan hämtning ske vid miljöhus eller liknande
utrymme inom områden med gemensam förvaltning för flera fastigheter, samfällighetsförening eller inom övrig gruppbebyggelse.
Det åligger fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare att, transportväg och
erforderlig vändplats, hålles i framkomligt skick fram till behållarens hämtnings- och
tömningsplats. Transportvägen skall vara snöröjd och hållas halkfri.
Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad
och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, se pkt ovan.
Handbok för avfallsutrymmen – Rapport 2009, Avfall Sverige.

20 § Efter samråd med fastighetsägaren fastställer renhållaren typ och antal av behållare,
säckar samt hämtningsplats för varje fastighet.
21 § Vid nybyggnad eller ändring som påverkar avfallshämningen ska utan anmaning
meddelas/kontakt tas med renhållaren.
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Fyllnadsgrad och vikt
22 § För fyllnadsgrad, maxvikt och dragmotstånd gäller arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter. Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Om kärl eller säck
är för tunga töms det ej och volymen avfall ska reduceras till nästa hämtningstillfälle
– exempel genom beställning av extra tömning. Den får inte heller vara så tung att
det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Behållare som är överfull eller för tung
hanteras enligt renhållarens anvisningar.
23 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Avfall som innehåller dåligt
emballerade föremål som är skärande eller stickande hanteras enligt renhållarens
anvisningar.
Latrin
24 § Latrinbehållare ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren. Vid tömning
skall behållaren förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavare och
ställas vid fastighetsgräns eller av renhållaren anvisad plats.
25 § Hämtning av latrin utförs enligt nedan angivna bestämmelser:
A. Permanentbostäder i småhus: Hämtning minst en gång i veckan, året om i den
ordning renhållaren bestämmer.
C. Icke permanentbostäder i fritidshus: Hämtning minst en gång i veckan under
perioden 15 oktober - 15 april.
E. Övriga verksamheter som idrottsanläggningar, allmänna samlingslokaler:
Hämtning sker efter särskild beställning hos renhållaren.
Ansökan om eget omhändertagande av latrin skall göras till miljö- och
byggnadsnämnden enligt 36 §.
Slam
26 § Slamavskiljare, olje-/fettavskiljare samt slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för
tömning. Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara
övertäckt vid tömning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och
underhåll samt skall lämna erforderliga anvisningar för att undvika att skada uppstår vid
tömningstillfället. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör inte
överstiga 25 m.
27 § Hämtning/tömning av slam från slamavskiljare, olje-/fettavskiljare samt slutna tankar
sker minst en gång per år. För att upprätthålla en god funktion kan tätare tömning
beställas hos entreprenören.
Ansökan om förlängt tömningsintervall enligt 38 § eller eget omhändertagande, enligt
40§ skall göras till miljö- och byggnadsnämnden.
Anmälan om uppehåll i tömning skall enligt 39 § göras till renhållaren.
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Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Uppgiftsskyldighet
28 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall skall på anmodan av tekniska nämnden lämna de uppgifter i fråga om avfallets art,
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.
29 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en
vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på anmodan av tekniska nämnden
lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och
hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.
30 § Fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare ska efter förfrågan från renhållaren lämna
uppgifter om det avfall som uppstår på fastigheten vad beträffar avfallets art, sammansättning, mängd och hantering.

Dispens från föreskrifterna om avfallshantering och anmälan om eget
omhändertagande
Allmänt
31 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan
ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Brännbart avfall får under inga förhållanden eldas på egen fastighet.
Det är enligt miljöbalken, förbjudet att utan anmälan/ansökan bortskaffa annat avfall än
trädgårdsavfall från den egna fastigheten.
Beviljade tillstånd/dispenser är personliga och kan återkallas med omedelbar verkan om
förhållandena ändras och/eller förutsättningarna ej uppfylls.
Frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter prövas av miljö- och
byggnadsnämnden eller renhållaren, där ej annat anges.
Erhålles dispens enligt första stycket behöver endast basavgift erläggas.
Delat kärl
32 § Närliggande hushåll kan efter ansökan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Ansökan om delat kärl görs till renhållaren.
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Kompostering av köksavfall
33 § Efter anmälan kan komposterbart, lätt nedbrytbart köksavfall omhändertas på egen
fastighet, om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön, se § 13.
Skriftlig anmälan om kompostering görs till miljö- och byggnadsnämnden.
Behovshämtning av hushållsavfall
34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som komposterar allt lätt nedbrytbart köksavfall enligt 33 § i dessa föreskrifter kan efter ansökan medges så kallad
behovshämtning av hushållsavfall. Detta får ske under förutsättning att olägenheter för
människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Behovshämtning sker på ordinarie hämtningsdag när kärlet har placerats ut vid
tomtgräns eller hämtningsväg och omfattar tömning 1 ggr/4-veckorsperiod.
Skriftlig ansökan om behovshämtning av hushållsavfall görs till miljö- och
byggnadsnämnden.
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall från permanent- och fritidshus
35 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter anmälan medges fastighets- eller
nyttjanderättsinnehavare om fastigheten är obebodd och inte kommer att utnyttjas under
en sammanhängande tid om minst sex månader samt om särskilda skäl föreligger t.ex.
sjukdom.
Erhålles dispens på grund av obebodd fastighet erlägges endast basavgift.
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter anmälan medges fastighets- eller nyttjanderättsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningsperioden.
Vid uppehåll i hämtning av hushållsavfall skall förnyad ansökan göras årligen före den
31 december.
Anmälan skall lämnas till renhållaren senast två månader före den avsedda uppehållsperioden. Uppehåll beviljas ett (1) år i taget
Kompostering av latrin
36 § Slutbehandling av latrin (urin och fekalier) i förmultningsanläggning kan medges efter
ansökan om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen förmultningsanläggning skall
innehålla beskrivning av anläggningen och efterföljande behandling. Skriftlig ansökan
om tillstånd till kompostering av latrin görs till miljö- och byggnadsnämnden.

Mina dokument: Renhållningsordning – Avfallplan 2010
236

(14)

11

Urinseparering
37 § Separat omhändertagande av urin på egen fastighet får anordnas efter ansökan om
tillstånd om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Skriftlig ansökan om tillstånd till urinseparering görs till miljö- och byggnadsnämnden.
Förlängt tömningsintervall för slam
38 § Tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar sker normalt minst en gång om
året. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare till fastigheter med avloppsanordning som är godkänd av miljö- och byggnadsnämnden kan få förlängt tömningsintervall för slamavskiljare till en gång vartannat år om

antalet boende är få

slamavskiljaren är överdimensionerad

fastigheten bebos endast delar av året
Skriftlig ansökan om förlängt tömningsintervall görs till miljö- och byggnadsnämnden.
Uppehåll i tömning av slam
39 § Uppehåll i tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar kan efter anmälan
medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare om fastigheten inte kommer
att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst ett år. Uppehåll i hämtning av
slam beviljas ett (1) år i taget.
Anmälan om uppehåll i slamtömning görs till renhållaren.
Befrielse från slamtömning
40 § Innehavare av fastighet med slamavskiljare alternativt sluten tank, godkänd av miljö- och
byggnadsnämnden, som på ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart
sätt kan tömma sin slamavskiljare eller slutna tank, kan efter ansökan få befrielse från
skyldighet att lämna slam till kommunen under förutsättning att:




Fastighetsägaren har tillgång till sug- och spridningsutrustning för tömning och spridning
av slam och att slammet sprids och myllas ned på brukad åkermark på den egna
fastigheten
Fastighetsägare upprättar ett skriftligt avtal med lantbrukare som har tillgång till
ovanstående.
Skriftlig ansökan om befrielse från slamtömning görs till miljö- och byggnadsnämnden.
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Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till renhållaren
41 § Fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan efter ansökan
till miljö- och byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten
att lämna hushållsavfall till renhållaren. Medgivande ges som längst fem (5) år i taget.
Att lämna sitt hushållsavfall, som normalt lämnas till insamlingssystemet, vid kommunens
återvinningsanläggning räknas inte som eget omhändertagande.
Erhålles dispens enligt 41 § behöver endast basavgift erläggas
42 § Överklagan av beslut som fattats av miljö- och byggnadsnämnden skall göras inom tre (3)
veckor från den dag den berörda tagit del av beslutet. Överklagan skickas till miljö- och
byggnadsnämnden som antingen prövar ärendet på nytt eller skickar ärendet vidare till
överprövande myndighet (länsstyrelsen).
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den januari månad 2011 då renhållningsordning för Tidaholms
kommun 2006-01-01 upphör att gälla.
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Bilaga 1

SORTERINGSANVISNING FÖR HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED
JÄMFÖRLIGT AVFALL
Nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras och lämnas till något av de uppsamlingsställen
eller återvinningsstationer som anges vid respektive avfallsslag eller som anvisas av producent
enligt gällande förordningar om producentansvar.
Återvinningsmaterialet ska vara rent och fritt från föroreningar.
”Avfallsplan för Tidaholms kommun” beskriver principer för hur avfallet skall behandlas.
Sorteringsanvisningarna kan kompletteras/justeras av tekniska nämnden efter samråd med
miljö- och byggnadsnämnden.

MOTTAGARE/PLATS
A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=

FTIAB:s återvinningsstationer i kommunens tätort och på landsbygd
Ragnsells återvinningscentral, Järnvägsgatan 11 eller annan godkänd entreprenör
Siggestorps återvinningsanläggning, Stallängsvägen 51 (väg 2844)
Inköpsställe
Återbrukets container vid Siggestorps återvinningsanläggning, tel 0502 – 60 60 89
Återbruksbutiken, Smedjegatan 12, tel 0502 – 127 02
Sopsäck, returkärl
Speciell insamling vid fastigheten
Annan plats som anvisas av producent enligt producentansvaret
Egen kompost
Apoteket

Avfallsslag som omfattas av producentansvar








Glasförpackningar (sorteras i ofärgat / färgat)
Metallförpackningar
Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklam mm
Wellpapp
El- och Elektronik (TV, radio, video, DVD - apparater,
skivspelare,paraboler, spisar, kylskåp, frysar, vitvaror,
hushållsmaskiner, glödlampor, lysrör mm)

A, C, I
A, C, I
A, C, I
A, C, I
A, C, H
C
C
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Batterier (alla småbatterier)
Bilbatterier
Bildäck utan fälg (fälgar sorteras som skrot)
Farligt avfall (ex på farligt avfall, se nedan)
Glas (som ej är förpackning)
Grovavfall
Hushållens kasserade kanyler
Jord, sten
Kläder (hela och rena)
Komposterbart (bröd-, kött-, frukt- och grönsaksrester, kaffesump etc.)
Mediciner och läkemedelsavfall utom cytostatika
Möbler, köksredskap och annat som kan återanvändas
Skrot ( övrig metall som ej är förpackning)
Trä (rent från tryckimpregnering eller andra föroreningar)
Tryckimpregnerat och/eller förorenat virke
Trädgårdsavfall
 Övrigt ej brännbart hushållsavfall
 Industri- och verksamhetsavfall

A, C, D
C, D
I
C
C
C
C, K
C
C, F
J, G
K
C, E, F
C
C
C
C, J
G
B

Farligt avfall
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som farligt avfall:












Oljeavfall
Lösningsmedelsavfall
Färg- eller lackavfall
Limavfall
Starkt surt eller alkaliskt avfall
Avfall som innehåller kadmium, kvicksilver samt andra tungmetaller
Avfall som innehåller cyanid
Avfall som innehåller PCB
Bekämpningsmedelsavfall
Laboratorieavfall
Cytostatikaavfall

Sortering
Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Olika slag av farligt avfall ej heller
blandas.
Emballering av avfall
I behållare och utrymmen för farligt avfall får endast läggas sådant avfall för vilket
behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfallet skall vara väl emballerat så att
skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppstår.
Farligt avfall skall vara tydligt uppmärkt och helst i orginalförpackning.
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Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller följande föreskrifter om
avfallshantering
o I renhållningsordningen anges föreskrifter som återfinns i andra dokument vilka
bestäms av den renhållningsansvariga nämnden – Hämtningsintervall, kostnader
och övriga villkor anges i gällande taxa för varje tjänst
o Renhållningsordningen gäller för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall från fastigheter inom Tidaholms kommun
o Med avfall avses varje föremål som ingår i en sådan avfallskategori som avses i
miljöbalken 15 kap 1 § och som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra
sig av med
o Med hushållsavfall avses sådant avfall enligt första stycket som kommer från
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet
o Med hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling,
transport återvinning och bortskaffande av avfall
o Hantering av hushållsavfall sker beroende av hämtningsmiljö med hjälp av återgångskärl avsedda för automatiserad hämtning eller engångssäckar
o Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare
o Förhållandet mellan kommun och abonnent regleras genom abonnemang för
sophämtning. Abonnemang för sophämtning benämns i renhållningsordningen
abonnemang
o För övrigt gäller tillämpliga fall definitioner enligt miljöbalken 15 kap. samt
Avfallsförordningen (2001:1063)
o Tekniska nämnden (renhållningsansvarig nämnd) har ansvar för avfallshanteringen
i kommunen
o Avfallshanteringen i kommunen utförs kommunen eller den entreprenör som
kommunen bestämmer
o Miljö- och byggnadsnämnden är tillsyningsmyndighet för avfallshanteringen enligt
miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken

Mina dokument: Renhållningsordning – Avfallplan 2010
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-12
Ärendenummer
2020/204

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om avfallstaxa för avfall under kommunalt
ansvar
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-10-21 (§142/2021) beslutat godkänna
upprättat förslag till ny taxa för avfallshantering samt att föreslå
kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa för renhållning från och
med 2022-01-01, och besluta att anta ny taxa för avfallshantering för
Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 142/2021 ”Beslut om antagande
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-10-21.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt
ansvar”, enhetschef VA/Avfall Karin Steen, 2021-09-30.
✓ Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30.
✓ Kopia av AÖS förslag Avfallstaxa 2022, 2021-09-30.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134/2020, ”Beslut om uppdrag
kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun, 2020-10-29.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 75/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-08-19.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 204/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-05-27.
✓ Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till tekniska
nämnden angående renhållning”, 2017-08-16.
Utredning
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut (§142/2021) framgår bl.a. följande.
I samband med framtagande av nya avfallsföreskrifter, kommande införande
av separat insamling av matavfall och nytt ansvar för insamling av returpapper
har ett förslag till ny avfallstaxa tagits fram. Beräkningar är gjorda efter en
antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som kommunen
kommer att erbjuda.
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Avfallshantering inom det kommunala ansvaret i Tidaholms kommun är en
taxefinansierad verksamhet. Kostnaderna för abonnemangen ska spegla de
verkliga kostnaderna i grundavgift respektive tömningsavgift. Avgiftsnivåerna
ska beräknas enligt självkostnadsprincipen (2 kap. 6 § kommunallagen).
Konstruktion av avfallstaxa ska bygga på likställighetsprincipen (2 kap. 3 §
kommunallagen). Taxan får vara miljöstyrande och motivera till att hantera
avfall på rätt sätt för att uppnå en mer miljöanpassad avfallshantering som
bidrar till att uppfylla lokala och nationella miljömål (27 kap. 4-6 §§
miljöbalken).
Föreslagen avfallstaxa är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och
stimulera invånarna till att nå lokala och nationella miljömål.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-27 samt 2020-08-19, som
avsåg återremittering för att ”samhällsbyggnadsnämnden ska omarbeta taxan
för att tillgodose kommunstyrelsens beslut § 152/2017 alternativt redogöra för
varför detta inte görs”, anses av nämnden vara besvarade genom den
redogörelse som samhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-18.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta den föreslagna taxan.
Kommunledningsförvaltningen har vidare ingen anledning att ifrågasätta
samhällsbyggnadsnämndens uppgifter om att Tidaholms kommuns och AÖS
verksamheter inte är direkt jämförbara och instämmer därmed i nämndens
bedömning att taxan inte står i strid med kommunstyrelsens beslut 2017-08-16
(§ 152/2017).
När det gäller kommunstyrelsens beslut § 152/2017 konstaterar
kommunledningsförvaltningen även följande. Kommunstyrelsen har som
beredande organ till kommunfullmäktige skyldighet att se till att ärendena blir
tillräckligt beredda och kan därmed ge nämnder i uppdrag att utreda de frågor
under nämndens ansvarsområde som sedan fullmäktige ska besluta i, som en
del av beredningen. Kommunstyrelsen ska även se till att nämnder yttrar sig i
de ärenden som berör nämnden.
Kommunstyrelsen har inte någon generell möjlighet att ge nämnder uppdrag
utöver sin roll som beredande till fullmäktige. Det är därmed tveksamt om
kommunstyrelsen har befogenhet att ge nämnder i uppdrag att fastställa taxor
i en specifik nivå. Taxor ska alltid beslutas av fullmäktige enligt 5 kap. 1 §
kommunallagen. Det är även fullmäktige, genom avfallsföreskrifterna, som
beslutar om kommunen ska erbjuda hantering av matavfall.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen även bör
besluta att upphäva kommunstyrelsens beslut § 152/2017.
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För det fall att kommunstyrelsen fortfarande vill att
samhällsbyggnadsnämnden ska ha detta uppdrag bör kommunstyrelsen
istället besluta föreslå kommunfullmäktige att fatta det beslutet.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva
gällande taxa för renhållning från och med 2022-01-01, och besluta att
anta ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i kraft
2022-01-01.
- Kommunstyrelsen beslutar upphäva kommunstyrelsens beslut 201708-16, § 152/2017.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-21

Samhällsbyggnadsnämnd

2020/262

§ 142 Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o godkänna upprättat förslag till ny taxa för avfallshantering,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa
för renhållning från och med 2022-01-01, och besluta att anta
ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
I samband med framtagande av nya avfallsföreskrifter, kommande införande
av separat insamling av matavfall och nytt ansvar för insamling av returpapper
har ett förslag till ny avfallstaxa tagits fram. Beräkningar är gjorda efter en
antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som kommunen
kommer att erbjuda.
Avfallshantering inom det kommunala ansvaret i Tidaholms kommun är en
taxefinansierad verksamhet. Kostnaderna för abonnemangen ska spegla de
verkliga kostnaderna i grundavgift respektive tömningsavgift. Avgiftsnivåerna
ska beräknas enligt självkostnadsprincip (kommunallagen 2 kap. 6 §).
Konstruktion av avfallstaxa ska bygga på likställighetsprincip (kommunallagen
2 kap. 3 §). Taxan får vara miljöstyrande och motivera till att hantera avfall på
rätt sätt för att uppnå en mer miljöanpassad avfallshantering som bidrar till att
uppfylla lokala och nationella miljömål (miljöbalken 27 kap. 4-6 §§).
Föreslagen avfallstaxa är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och
stimulera invånarna till att nå lokala och nationella miljömål.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-27 samt 2020-08-19, som
avsåg återremittering för att ”samhällsbyggnadsnämnden ska omarbeta taxan
för att tillgodose kommunstyrelsens beslut § 152/2017 alternativt redogöra för
varför detta inte görs”, anses av nämnden vara besvarade genom den
redogörelse som samhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-18.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-29 att uppdra förvaltningens
enhet VA/Avfall att fortsätta utreda separat matavfallsinsamling, justera förslag
till avfallsföreskrifter och ta fram ett förslag på ny avfallstaxa enligt de nya
direktiven från regeringen, vilket har resulterat i nu föreslagen taxa.
Nämnden anser att den nu förslagna avfallstaxan följer kommunstyrelsens
beslut § 152/2017, och om så bedöms inte vara fallet, redovisas varför detta
inte görs i samhällsbyggnadsnämndens redogörelse till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-06-18.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-21

Samhällsbyggnadsnämnd

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna upprättat förslag till ny taxa för avfallshantering,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa
för renhållning från och med 2022-01-01, och besluta att anta
ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 93/2021 ”Beslut
om antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt
ansvar”, enhetschef VA/Avfall Karin Steen, 2021-09-30.
✓ Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30.
✓ Kopia av AÖS förslag Avfallstaxa 2022, 2021-09-30.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148/2020, ”Beslut nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134/2020, ”Beslut om uppdrag
kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun, 2020-10-29.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 75/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-08-19.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 204/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-05-27.
✓ Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-30
Ärendenummer
2020/262

Samhällsbyggnadsnämnden

Karin Steen
0502-60 60 79
karin.steen@tidaholm.se

Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar
Ärendet
I samband med framtagande av nya avfallsföreskrifter, kommande införande
av separat insamling av matavfall och nytt ansvar för insamling av returpapper
har ett förslag till ny avfallstaxa tagits fram. Beräkningar är gjorda efter en
antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som kommunen
kommer att erbjuda.
Avfallshantering inom det kommunala ansvaret i Tidaholms kommun är en
taxefinansierad verksamhet. Kostnaderna för abonnemangen ska spegla de
verkliga kostnaderna i grundavgift respektive tömningsavgift. Avgiftsnivåerna
ska beräknas enligt självkostnadsprincip (kommunallagen 2 kap. 6 §).
Konstruktion av avfallstaxa ska bygga på likställighetsprincip (kommunallagen
2 kap. 3 §). Taxan får vara miljöstyrande och motivera till att hantera avfall på
rätt sätt för att uppnå en mer miljöanpassad avfallshantering som bidrar till att
uppfylla lokala och nationella miljömål (miljöbalken 27 kap. 4-6 §§).
Föreslagen avfallstaxa är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och
stimulera invånarna till att nå lokala och nationella miljömål.
Beslutsunderlag
✓ Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30.
✓ Kopia av AÖS förslag Avfallstaxa 2022, 2021-09-30.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148/2020, ”Beslut nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134/2020, ”Beslut om uppdrag
kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun, 2020-10-29.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 75/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-08-19.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 204/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-05-27.
✓ Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.
Utredning
En entreprenör som utför en tjänst tar betalt av sina kunder med den faktiska
kostnaden plus ett påslag i vinstmarginal. Ett avfallskollektiv ska också ta
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betalt för sina tjänster med skillnaden att det inte finns ett vinstintresse. Det
fina med att ha ett avfallskollektiv är att det blir som ett utjämningsystem för
kunderna. Det ska inte spela någon roll var i kommunen du bor, stad eller
landsbygd, alla ska ha möjlighet att få liknande tjänster utförda till samma
kostnad.
Kommuninvånarnas avgifter för utförd avfallshantering har inte ökat sedan
2009. Enhet VA/Avfall som sköter avfallshanteringen, på uppdrag från
kommunen med samhällsbyggnadsnämnden som avfallsanvarig nämnd, har
arbetat aktivt för rationaliseringar och dragit ner det som varit möjligt i
omkostnader. Det har också arbetats aktivt för att alla kommunens bebyggda
fastigheter ska vara del i kollektivet enligt gällande renhållningsordning och
därmed vara med och betala för den totala avfallshanteringen i kommunen.
Med start från maj 2021 sänks enhetens faktureringskostnader genom att öka
andelen kunder som på olika sätt har valt att ta emot digitala fakturor. Det är
samtidigt en bra insats för miljön. Digitala utskick på kvartal har ökat från 30 till
54 %. För fakturor som skickas varje månad gäller 50 till 77 %.
Under perioden 2009-2021 har 12 år förflutit utan uppräkning av omkostnader
för löner, avskrivningar, skatter, avgifter för entreprenadkostnader och
kostnader för hantering av avfall på slutdestinationer. Det är inte längre möjligt
att driva en verksamhet med underskott utan uppdrag från politiska beslut om
att så ska ske och i så fall också med politiskt beslut om att tillföra skattemedel
för att täcka underskottet.
Vi står inför flera förändringar 2022. Kommunerna har av lagstiftaren fått
uppdraget att ansvara för insamling och återvinning av returpapper (tidningar,
reklamblad och andra trycksaker), en kostnad som ska belasta hushållen, som
tidigare bekostades av producenterna. Skatt på förbränning av avfall är
återinförd i Sverige och tillsammans med ändringar för utsläppsrätter ökar
kostnaden till värmeverket för kollektivet med 1 mkr. Den nya
avfallslagstiftning ger även kommunerna möjlighet att finansiera såväl
information om avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter
för återbruk via avfallstaxan. Lönekostnader ökar och projektet
matavfallsinsamling ska genomföras. Detta medför vissa investeringar som
genererar avskrivningskostnader som belastar driftbudget. Dessutom ökar
kostnader för insamling av fler än en fraktion.
Med hänvisning till beslut fattade i samhällsbyggnadsnämnden respektive
kommunstyrelsens arbetsutskott under perioden 2020-05-27 till 2020-12-16
kan vi sammanfatta att den då förslagna avfallstaxan återremitterades av
kommunstyrelsens arbetsutskott vid flera tillfällen. Den sista gången efter att
samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att
återremittera avfallstaxan för vidare utredning med samtidig justering av
avfallsföreskrifterna.
Enhet VA/Avfall lyfter särskilt fram att båda beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott, 2020-05-27 samt 2020-08-19, som avsåg återremittering för att
”samhällsbyggnadsnämnden ska omarbeta taxan för att tillgodose
kommunstyrelsens beslut § 152/2017 alternativt redogöra för varför detta inte
görs”, anses vara besvarade genom den redogörelse som
samhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-06-18.
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Enhet VA/Avfall anser att även den nu förslagna avfallstaxan följer
kommunstyrelsens beslut § 152/2017 och, om så bedöms inte vara fallet,
redovisas varför detta inte görs i samhällsbyggnadsnämndens redogörelse till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-18.
För att fortsättningsvis undvika förvirring och risk för feltolkning kring
delegationer, formella uppdrag och ansvarsområden föreslås att
samhällsbyggnadsnämnden vidhåller tidigare fattat beslut om att föreslå att
kommunstyrelsen beslut § 152/2017 upphävs.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-29 att uppdra förvaltningens
enhet VA/Avfall att fortsätta utreda separat matavfallsinsamling, justera förslag
till avfallsföreskrifter och ta fram ett förslag på ny avfallstaxa, enligt de nya
direktiven från regeringen.
En testperiod med en delad behållare har genomförts och bedöms som ett bra
alternativ till tidigare förslag om separata kärl för mat- och restavfall. Den
delade behållaren kan vi tömma med befintligt två-facksfordon efter en mindre
ombyggnad. Med en behållare istället för två kärl, som ska dras vid varje
fastighet vid tömningstillfället, bibehålls vår nuvarande arbetsmiljö samt
minskar behov av en större omläggning för nya körområden. Eftersom
behållaren har en skiljevägg mellan rest- och matavfall innebär det att ett 240
L kärl kommer att vara minsta storlek på ett standardabonnemang, när
området erbjuds separat sortering av matavfall. Det blir en fördel för
fastighetsägaren som får en behållare att sköta om istället för två och som
med sin storlek är mindre benägen att t ex blåsa omkull. Den som idag har ett
140 L kärl får vid ett ja tack till att sortera matavfall ett 240 L delat kärl istället
för 140 L+ 140 L. Vi räknar inte med att våra kunder för övrigt kommer att
behöva byta till större behållare än vad de har idag. Mängden avfall är
densamma för hushållet, det ska bara sorteras på var sin sida om
skiljeväggen i behållaren. Det mindre hushållet har fortfarande en möjlighet att
tillsammans med närmaste grannfastighet ansöka om delad behållare mellan
två fastigheter.
För att nå högre grader av materialåtervinning är intentionen att fastighetsnära
insamling av förpackningar och returpapper från hushåll ska införas enligt
förordningsändringar. Den bostadsnära insamlingen ska utökas och vara den
primära insamlingsmetoden för att öka materialåtervinningen.
Miljödepartementet tillsatte 2020 en utredning som ska se över
producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya
bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Ett av
alternativen som ska utredas är om kommunerna ska ansvara för insamlingen.
Om det beslutas att kommunerna ska överta ansvar för insamling av flera
fraktioner, kan denna typ av behållare utökas i antal vid fastigheten och
samma typ av 2-facksinsamlingsfordon användas.
Enhet VA/Avfall har en kontinuerlig omvärldsbevakning gällande
avfallsverksamheten, både lokalt i närområdet och nationellt. För att på ett
relevant sätt jämföra taxor med andra kommuner i närområdet ska dock flera
faktorer beaktas. De fysiska och geografiska förhållandena varierar,
insamlingssystemen kan se olika ut, vilket abonnemang som är
”normalabonnemanget” kan variera och det kan också finnas skillnader vad
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gäller servicenivåer. Taxekonstruktion kan vara utformad enligt olika principer
med olika styrning. Undersökningar som Villaägarnas och Nils Holgerssons
taxejämförelser görs ofta standardiserade och speglar inte alltid vilka
abonnemang som flertalet kunder i enskilda kommuner faktiskt nyttjar. I vår
kommun är kunderna fördelade med 60 % småhus, 35 % lägenheter i
flerbostadshus och 5 % verksamheter.
Senast Tidaholm förändrade avfallstaxan i någon större omfattning var 2009.
Efter det har enstaka sänkningar genomförts för vissa typer av större kärl,
främst gällande flerbostadshus och verksamheter. Hemkomposterare har fått
tillgång till dubbelt antal tömningar mot en minimal taxeökning.
Taxekonstruktionen bygger på två delar. En grundavgift (tidigare benämnd
basavgift) och en volymbaserad tömningsavgift.
Grundavgiften tas ut för de tjänster som alla kunder har tillgång till och kan
nyttja oavsett vilket abonnemang den enskilda kunden valt. Kostnader ska
täckas för kommunens övergripande planering, information, kundtjänst,
upphandling, fakturering och gamla deponier. Den ska också täcka kostnader
för återvinningscentralen där kunden har möjlighet att lämna grovavfall och
farligt avfall utan extra avgifter. I Tidaholm kan vi som privat hushåll nyttja fritt
antal besök på återvinningscentralen. Inom AÖS område finns t ex en gräns
på 1 m3 per besök. Grundavgiften tas ut per hushåll, lägenhet/enhet, fritidshus
eller verksamhet och storleken på avgiften är i förhållande till nyttjandegraden
för tjänsterna.
Genom åren har en sned fördelning uppstått mellan de kostnader som ska
täckas av grundavgift respektive tömningsavgift. I förslag till ny avfallstaxa
justeras fördelningen mellan avgifterna så att respektive avgift faktiskt
motsvarar respektive del av avfallskollektivets kostnader. I föreslagen taxa
sker en höjning av alla grundavgifter och tömningsavgiften regleras efter typen
av tjänst.
Tömningsavgiften är baserad på behållarens storlek och tömningsintervall.
Här inkluderas också behandlingsavgiften för avfallet efter insamling. Att
sortera till förpackningsinsamlingen (glas, metall, papper och plast) och att
sortera ut matavfall och returpapper till separat insamling gör att mängden
avfall som ska lämnas i kommunens behållare vid fastigheten minskar. Att
samordna hämtningsplatser och att använda bottentömmande behållare för
flerfamiljshus och verksamheter ska vara attraktivt för våra kunder. Tar man
som samfällighet för småhus över betalningsansvaret och ordnar gemensam
tömningsplats för området kommer detta att ge avtryck i en lägre taxa.
Bottentömmande behållare är ovan- eller underjordsbehållare som är lämpliga
alternativ till dagens hjulburna kärl eller container. Dessa behållare töms med
kranbil och insamlingen kommer att ske av upphandlad entreprenör.
I Tidaholm kommer normala tömningsintervall att vara 14-dagarstömning för
både mat- och restavfall. I föreslagen avfallstaxa får fastigheter med behov av
tätare tömningsintervall en procentuellt sett högre kostnad jämfört med
standardintervall. Det motiveras med en miljöstyrning för ökat intresse för god
utsortering av förpackningar och returpapper i fastigheten samt att
kostnaderna är högre när insamlingsfordon ska avvika från dagens rutt och
åka i en annan riktning. Detta i enlighet med kommunens uppställda mål och
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förvaltningens aktivitet för ruttplanering för att minimera resor. 14dagarstömning som standard innebär även att inga speciella och
tidsbegränsade abonnemang behöver hanteras för t ex familjer med blöjbarn
eller vid hemmavård för vuxna, som det gör inom t ex AÖS område där 4veckorstömning på restavfall är standard. Enhet VA/Avfall gör även
bedömningen, i förhållande till GDPR-lagstiftning, att med 14-dagarstömning
som standard behöver inte enheten hantera och registrera fler personuppgifter
än de idag nödvändiga. Om standard istället var 4-veckorstömning, måste
antalet personuppgiftsbehandlingar utökas istället för att minimeras. Då
uppstår behov av specialabonnemang, som på ett eller annat sätt innebär
registrering av t ex att minderåriga barn bor på fastigheten och invånares
hälsouppgifter. Uppgifter som är extra skyddsvärda respektive känsliga
personuppgifter.
Abonnemang för hemkompostering kommer i taxa att likställas med
abonnemang för matavfallsinsamling via kommunen. Det ska inte vara en
skillnad taxemässigt på vilket sätt du väljer att sorterar matavfall. Det
nationella målet är att matavfall ska samlas in och energiåtervinnas till biogas
+ jordförbättring. Skillnaden mot nuvarande taxa blir tydlig då 1990-talets
nationella mål innebar att hemkompostering var dåtidens sätt att miljöstyra
taxan. I och med att abonnemang för hemkompost blir likställda med andra
abonnemang för matavfallsinsamling ger nu föreslagna nya avfallsföreskrifter
möjligheten för att ansöka om delad behållare för restavfall med närmaste
granne, under förutsättning att båda fastighetsägare anmält respektive
fastighets hemkompostering till tillsynsansvarig nämnd.
I nuvarande föreskrifter och taxa ges inte hemkomposterare möjlighet att dela
abonnemang då det skulle uppstå ett undantag på undantag vilket inte tillåts.
Idag kan enbart standardabonnemang delas mellan två grannfastigheter.
Hemkomposterare kommer att behålla befintligt 140 L kärl, dessa kommer inte
att bytas ut till delad behållare. Det innebär samma volym för restavfall som
delad behållare på 240 L, vilket den som valt att lämna sitt matavfall till
kommunens insamling har på sin fastighet. Eftersom även hemkomposterare
får tillgång till 14-dagarstömning, för att vara likställda med andra som också
sorterar ut matavfall, öppnas möjligheten för fler kommuninvånare att kunna
vara intresserade av egen komposteringen, t ex småbarnsfamiljer och större
hushåll.
Föreslagen avfallstaxa innebär vid ikraftträdande att taxan kommer att höjas
för alla (25 kr per månad för ett småhus med ett 140 L kärl och 14dagarstömning). Utifrån här lämnad redogörelse är det nödvändigt för att
avfallskollektivet ska arbeta med en budget i balans. När
matavfallsinsamlingen praktiskt kan starta, område för område, kommer den
som väljer att sortera sitt matavfall att bibehålla samma kostnad som
fastigheten redan har. För den som däremot väljer att inte sortera sitt matavfall
kommer en höjning ske. Föreslagen taxa är även fortsättningsvis miljöstyrd.
Vid matfallets totala införande ger föreslagen taxa en intäktsökning om 2
miljoner kronor jämfört 2021, driftkostnaderna är beräknade att öka med 1,31,7 miljoner. Tillsammans med årets beräknade underskott skulle föreslagen
taxa ge avfallskollektivet förutsättning för en budget i balans 2022.
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Enhet VA/Avfall har i föreslagen taxa valt att inte låta hållare till
matavfallspåsar ingå i abonnemang med separat sortering av matavfall.
Tidigare erfarenheter ger att det är en mindre andel fastigheter som använder
hållaren. En större andel fastigheter är idag redan förberedda på olika sätt för
att på ett bra sätt hantera sortering. Genom att inte allmänt dela ut hållaren,
tillverkad i plast, till alla hushåll vill enhet VA/Avfall istället bidra till miljön och
förebygga att avfall uppstår med att först låta fastighetsägaren tänka efter om
man behöver hållaren. Gör man det, kommer den att tillhandahållas till
självkostnadspris.
Föreslagen avfallstaxa innehåller höjning av avgifter för tömning av enskilda
avlopp och latrin samt ny taxa för tömning av fettavskiljare. Kommunens
ansvar även för fettavskiljare styrs av avfallsföreskrifterna. Det är också
tydliggjort i vilka sammanhang tilläggskostnader ska debiteras för extra
beställning av slamtömning och extra slangdragning, för de anläggningar som
inte uppfyller arbetsmiljökraven för våra entreprenörer. För enskilda avlopp är
avgifterna inte justerade sen 2009 med undantag av en mindre höjning av
reningsavgiften 2016 (9,50 kr/m3). Höjning är nödvändig på grund av ökade
kostnader för behandling av slam och ny upphandling.
Föreslagen avfallstaxa har ny taxa för avgifter för särskild hämtning vid
fastighet, för hushåll som inte har möjligheten att lämna t ex sitt grovavfall
genom att besöka återvinningscentralen. Kommunens ansvar för att hämta vid
fastighet styrs av avfallsföreskrifterna.
Föreslagen taxa ska var enkel för medborgaren att ta till sig. Det ska inte dölja
sig några tillägg eller straffavgifter på finstilta rader som det gör i våra
grannkommuner. Medborgarens egen insats i att sortera sitt avfall för
återvinning i någon form ska visa sig i lägre avgifter. Likaså ska de som går
samman för gemensamma tömningsplatser och gemensam fakturering också
få tillbaka i lägre avgifter. Avfallshanteringen ska också fortsättningsvis vara till
för kunden och bibehålla en hög servicegrad.
Prisjämförelse jämförbara abonnemang för mat- och restavfall mellan
Tidaholms kommun – AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg och June avfall
(Jönköping, Habo, Mullsjö):
Abonnemang inkl.
grundavgift
Småhus med 14-dagars,
140/240 L med matavfall
Flerbostadshus med 10 lgh,
veckotömning, 2 st 660 L
med matavfall
Småhus med 370 L
+matavfall 14-dagars
Småhus med
hemkompostering 140/190
L kärl

Tidaholm
Taxa 2022
kr/år
2 150

AÖS
taxa 2022
kr/år
1 915

June
taxa 2021
kr/år
Finns ej

26 380

28 036

26 360

2 590

3 320

3 970

2 150
(2 v
hämtning)

1 615
(4 v hämtning)

4 240
(2 v
hämtning)
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Enligt statistik från branchorganisationen Avfall Sverige betalar ett småhus i
genomsnitt 2 321 kr/år (2020). Motsvarande avgift per lägenhet i
flerbostadshus är 1 405 kr/år (2020). I Tidaholm betalar ett småhus i
genomsnitt 2 201 kr/år (föreslagen taxa 2022). Motsvarande avgift per
lägenhet i flerbostadshus är 1 406 kr/år (föreslagen taxa 2022). Enhet
VA/Avfall konstaterar att föreslagen taxa, i nationell jämförelse, visar på att
Tidaholm kan uppfylla mål att vara en attraktiv kommun.
Att AÖS fortfarande i vissa abonnemangsformer uppvisar en lägre taxa beror
på att de fortfarande har en beräknat underskott i budgeten. Förbundet
kalkylerar med en årlig intäktshöjning om 5% vilket medför ca 6 miljoner att
minska det årliga underskottet med.
En ny avfallstaxa har tagits fram med en budget i balans. Beräkningar är
gjorda efter en antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som
kommunen kommer att erbjuda.
Budget 2022
Grundavgift

Kostnader 2021
Ökade kostnader 2022
Abonnemang
Övriga intäkter
Hämtning och
Kostnader 2021
behandlingsavgifter Ökade kostnader 2022
Abonnemang
Slam
Kostnader 2021
Ökade kostnader 2022
Abonnemang

Kostnad
5 450 000
500 000

Intäkt
4 800 000
650 000

5 600 000
700 000
1 300 000
1 100 000
100 000
13 450 000

1 300 000
13 450 000

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms ej i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Ett antagande av en ny avfallstaxa, som både följer avfallsföreskrifterna och
når en budget i balans, är helt nödvändig.
Förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o godkänna upprättat förslag till ny taxa för avfallshantering,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa
för renhållning från och med 2022-01-01, och besluta att anta
ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
o föreslå kommunstyrelsen besluta att upphäva
kommunstyrelsens beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till
tekniska nämnden angående renhållning”.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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1. Allmänna bestämmelser
Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar beslutades av kommunfullmäktige 2021-XX-XX och gäller från och med 2022-01-01. Samtidigt upphör tidigare Taxa för renhållning antagen 2018-01-29 att gälla.
Avfallshantering inom det kommunala ansvaret i Tidaholms kommun är en avgiftsfinansierad verksamhet. Avgiftsnivåerna ska beräknas enligt kommunallagens självkostnadsprincip. Konstruktion av avfallstaxa ska bygga på kommunallagens likställighetsprincip.
Taxan är miljöstyrande och ska motivera till att hantera avfall på rätt sätt för att
uppnå en mer miljöanpassad avfallshantering som bidrar till att uppfylla lokala
och nationella miljömål.
Avgifter tas ut med stöd av 27 kap 4-6 §§ miljöbalken och utgår med de belopp och på de villkor som framgår av denna taxa samt avfallsföreskrifterna i
den kommunala renhållningsordningen. Utöver våra lokala bestämmelser regleras avfallshanteringen i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller nationellt.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs i egen regi
av Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/Avfall eller av den eller dem
som kommunen anlitar för ändamålet.

1.1. Reglering av avgiftsbelopp
Avgifterna i denna taxa får justeras baserat på Avfallsindex A12:1-3MD. Nya
avgifter ska gälla från 1 januari nästkommande år. Avgifterna får justeras
högst en gång per år.
Förändringen räknas från indextalet för juli månad föregående år, eller för det
år då avgifterna senast ändrades, till indextalet för juli månad innevarande år.
Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms.
Nya avgifter fastställs av kommunens samhällsbyggnadsnämnd. När avgifter i
taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras på
samma sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans
styrning, ska taxan istället beslutas av kommunfullmäktige.

2. Avgiftsskyldighet - betalare
Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig för avgifter enligt denna taxa och
är skyldig att inneha abonnemang för avfallshantering på bebyggda fastigheter. Fastighetsinnehavare i kommunen är avgiftsskyldiga enligt vad som föreskrivs i denna taxa samt av gällande avfallsföreskrifter i den kommunala renhållningsordningen.
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Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Med nyttjanderättshavare avses exempelvis arrende eller bostadsrätt men inte hyresgäst
eller verksamhet som hyr lokal.
Samfällighet, bostadsrättsförening och liknande kan teckna abonnemang i fastighetsägares ställe.
Avgiftsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte har använts eller
haft felsorterat innehåll.
I samband med ett ägarbyte övergår avgiftsskyldigheten för fastighetens
abonnemang från säljare till köpare från och med tillträdesdagen. Fastighetsinnehavare har informationsskyldighet och ska utan dröjsmål anmäla ägarbyte
med tillträdesdatum och köparens personuppgifter till enhet VA/Avfall.

3. Betalningsmottagare
Avgifter ska betalas till Tidaholms kommun, enhet VA/Avfall.

4. Betalning
Avgifter ska betalas inom tid som anges på fakturan. Om fakturan inte är betald efter förfallodatum skickas ärendet vidare till ett inkassobolag som sköter
kommunens kravhantering. Alla avgifter och dröjsmålsränta som tas ut följer
gällande ränte- och inkassolagstiftning.

4.1. Moms
Alla avgifter i taxan är angivna inklusive moms.

5. Tillämpning för speciella avgifter
Där utförande av tjänst, hämtning och behandling av avfall med andra metoder än beskrivet i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker
från vad som är normalt fastställs avgift av enhet VA/Avfall, varvid de principer
som ligger till grund för denna taxa ska iakttagas.

6. Uppbyggnad av taxa
Avfallstaxan består av grundavgift och tömningsavgifter för avfall som omfattas av kommunens ansvar samt i förekommande fall tilläggsavgifter. För fastighetens totala kostnad för avfallshantering behöver dessa avgifter räknas
ihop.
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6.1. Grundavgift
Grundavgiften ska täcka kommunens övergripande kostnader som information, planering, fakturering och administration. Kostnader för kärl, hushållens
farliga avfall, återvinningscentralens drift samt kostnader för nedlagda deponier ingår också i dessa kostnader.
Grundavgift ska tas ut från alla bebyggda fastigheter som nyttjas eller kan
nyttjas på sådant sätt att hushållsavfall kan komma att uppstå. Avgiften delas
in i tre nivåer:
1. Småhus avser hus med 1-2 lägenheter. Antalet hushåll utgör
grund för debitering av antalet grundavgifter.
2. Fritidshus. För fritidshus ska det inte finnas någon folkbokförd
på fastigheten. Om fritidshuset har behov av tömning av kärloch säckavfall under hela året debiteras grundavgift för småhus.
3. Lägenheter i flerbostadshus. Flerbostadshus avser hus med
tre lägenheter eller fler och där möjlighet finns till eget hushåll.
Antalet hushåll utgör grund för debitering av antalet grundavgifter.
4. Verksamheter avser fastigheter sin har lokaler utformade
med någon form av personalutrymme som kontor, fikarum, omklädning/toalett eller utgör en samlingslokal. Hit hör också hotell,
camping, vandrarhem, äldreboende eller liknande verksamhet.
När flera verksamheter finns inom samma fastighet utgör antalet
verksamheter grund för debitering av antalet grundavgifter.
Grundavgift debiteras även i de fall uppehåll i hämtning eller andra undantag
från avfallsföreskrifterna har beviljats. Grundavgift debiteras även under en renovering. Vid beslut om gemensam avfallsbehållare debiteras grundavgift/er
för respektive fastighet men en av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för hämtställe och vara betalningsansvarig för tömningsavgiften.

6.2. Tömningsavgift
Hämtnings- och behandlingsavgifter är en sammanslagen avgift som i avfallstaxan benämns tömningsavgift. Avgiften skall täcka kommunens kostnader för
insamling och bortskaffning av avfall under kommunalt ansvar. Tömningsavgiften bestäms av storlek på behållare, hämtningsintervall eller om fastigheten
ingår i ett område som erbjuds abonnemang med utsortering av matavfall.
Kärl- och säckavfall delas i tre kategorier:
1. Matavfall är biologiskt nedbrytbart avfall och som har separerats från övrigt kärl- och säckavfall.
2. Restavfall är det avfall som kvarstår efter att matavfall, farligt
avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall och annat avfall som
omfattas av producentansvar har sorterats ut från kärl- och säckavfall.
3. Blandat avfall är matavfall och restavfall som blandats.
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7. Matavfall, utsorterat till separat behållare eller hemkompostering
I områden som av kommunen erbjuds abonnemang med separat insamling av
matavfall jämställer avfallstaxan avgiften för abonnemang där sortering av
matavfall sker genom något av nedanstående sätt.
-

Sortering ska i första hand ske till separata behållare för matavfall som
samlas in av kommunen.
Hemkompostering av matavfall kan, efter anmälan till tillsynsansvarig
nämnd, ske i enlighet med undantag i kommunens avfallsföreskrifter.
Slutprodukten ska omhändertas på egen fastighet.

8. Återvinningscentral – ÅVC
Hushållens utsorterade returpapper och förpackningar ska lämnas vid anvisade återvinningsstationer (ÅVS).
På Siggestorps Återvinningscentral (ÅVC) finns förutom station för förpackningsinsamling även insamling av de privata hushållens returpapper, grovavfall, farligt avfall, el-avfall och trädgårdsavfall. Hushållens sorterade avlämning
på återvinningscentralen ska i grunden vara avgiftsfri då driftskostnaden täcks
av grundavgiften i avfallstaxan. Som privatperson ingår det fritt antal besök.
Avgift enligt taxa tillämpas för vissa fraktioner och beställda tjänster för hämtning vid fastighet samt i de fall personalen uppmärksammar att osorterat avfall
lämnas.
Företag och verksamheter hänvisas till auktoriserad avfallsentreprenör. Vid
tecknande av vågkort kan företag, mot avgift, lämna vissa typer av avfall.

9. Definitioner
I avfallstaxan används samma definitioner som i avfallsföreskrifterna med ett
förtydligande av begreppet nyttjanderättshavare enligt avsnitt 2. Avgiftsskyldighet – betalare.

10.

Åtgärder om föreskrifter för hämtning inte följs

Vid upprepade avvikelser, så som överfyllda behållare, förekomst av åtskilliga
extra säckar eller upprepade tillfällen av felsorterat eller inte utsorterat matavfall har enhet VA/Avfall rätt att, efter kommunikation med fastighetsinnehavaren, ändra abonnemang och därmed anpassa behållares storlek, tömningsintervall eller ta bort behållare avsedda för separat sortering så att det motsvarar
rådande förhållanden på hämtstället.
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11.

Grundavgift

Grundavgift

Kr/år

Småhus

1 000

Fritidshus

500

Lägenhet i flerbostadshus

750

Verksamhet

750

En samfällighetsförening för småhus som tecknar abonnemang för tömning
med ett gemensamt hämtställe debiteras grundavgift för lägenhet i flerbostadshus istället för småhus under förutsättning att samfällighetsföreningen är
fakturamottagare och betalningsansvarig för grund- och tömningsavgift. Samfällighetsföreningen jämställs med fastighetsinnehavare gällande ansvar och
informationsskyldighet.

12.
Tömningsavgift – Kärl- och säckavfall i områden utan erbjuden sortering av matavfall
Antal områden som av kommunen ännu inte erbjudits utökad sortering ska
minska succesivt tills hela kommunen har möjlighet att sortera ut sitt matavfall
separat.

12.1.

Småhus, verksamheter och flerbostadshus

Blandat avfall med 14-dagarstömning

Kr/år

140 L

1 150

240 L

1 800

370 L

2 590

660 L

4 620

Under förutsättning att fastighetsinnehavaren har anmält hemkompostering av
matavfall till tillsynsansvarig nämnd enligt 32 § avfallsföreskrifterna.
I områden som ännu inte har erbjudits insamling av matavfall via kommunen
gäller tidigare förutsättningar med behovshämtning av restavfall och tillgång till
tömning var 4e vecka på fast schema. Undantag för behovshämtning kan ej
nytecknas.
Hemkompostering och restavfall med tömning var 4e vecka
Kr/år
tömning sker enligt fast schema
140 L restavfall + hemkompost
575
Hämtning sker enligt fast schema beroende på när ordinarie tömning av behållare sker i respektive område.
Tömning av restavfall för permanentboende:
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Jämna veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50
Udda veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

12.2.

Fritidshus

Blandat avfall med 14-dagarstömning
under perioden 15 april – 15 oktober
140 L

Kr/år
575

240 L

900

370 L

1 295

660 L

2 310

Under förutsättning att fastighetsinnehavaren har anmält hemkompostering av
matavfall till tillsynsansvarig nämnd enligt 32 § avfallsföreskrifterna.
I områden som ännu inte har erbjudits insamling av matavfall via kommunen
gäller tidigare förutsättningar med behovshämtning av restavfall och tillgång till
tömning var 4e vecka på fast schema. Undantag för behovshämtning kan ej
nytecknas.
Hemkompostering och restavfall med tömning var 4e vecka
Kr/år
tömning på fast schema under perioden 15 april – 15 oktober
140 L restavfall + hemkompost
290
Hämtning sker enligt fast schema beroende på när ordinarie tömning av behållare sker i respektive område.
Tömning av restavfall för fritidsboende:
Jämna veckor: 18, 22, 26, 30, 34, 38
Udda veckor: 19, 23, 27, 31, 35, 39

12.3.
Special intervall för tömning – flerbostadshus och
verksamheter
Flerbostadshus och verksamheter kan inneha abonnemang för kärl- och säckavfall med andra intervall än 14-dagarstömning.
Blandat avfall med special intervall

Kr/år

240 L – tömning 1 gång/vecka

3 800

240 L – tömning 2 gånger/vecka

7 600

370 L – tömning 1 gång/vecka

5 380

370 L – tömning 2 gånger/vecka
660 L – tömning 1 gång/vecka
660 L – tömning 2 gånger/vecka
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13.
Tömningsavgift – Kärl- och säckavfall i områden med erbjuden sortering av matavfall
Antal områden som av kommunen erbjuds utökad sortering ska öka succesivt
tills hela kommunen omfattas.

13.1.

Småhus

Påsar för matavfall ingår i avgiften för abonnemanget och tillhandahålla av enhet VA/Avfall.
Behållare finns i olika storlekar för fastighetens behov.
Mat- och restavfall med 14-dagarstömning

Kr/år

240 L delat kärl, restavfall + mat

1 150

370 L delat kärl, restavfall + mat

2 590

660 L delat kärl, restavfall + mat

4 620

Under förutsättning att fastighetsinnehavaren har anmält hemkompostering av
matavfall till tillsynsansvarig nämnd enligt 32 § avfallsföreskrifterna ersätter
eget omhändertagande av matavfall den behållare som kommunen normalt
tillhandahåller för sin insamling.
Hemkompostering och restavfall med 14-dagarstömning
Kr/år
140 L restavfall + hemkompost

1 150

240 L restavfall + hemkompost

1 800

Blandat avfall med 14-dagarstömning

Kr/år

140 L

1 550

240 L

2 400

370 L

3 490

660 L

6 120
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13.2.

Fritidshus

Påsar för matavfall ingår i avgiften för abonnemanget och tillhandahålla av enhet VA/Avfall.
Behållare finns i olika storlekar för fastighetens behov.
Mat- och restavfall med 14-dagarstömning
under perioden 15 april – 15 oktober
240 L delat kärl, restavfall + mat

Kr/år

370 L delat kärl, restavfall + mat

1 295

660 L delat kärl, restavfall + mat

2 310

575

Under förutsättning att fastighetsinnehavaren har anmält hemkompostering av
matavfall till tillsynsansvarig nämnd enligt 32 § avfallsföreskrifterna ersätter
eget omhändertagande av matavfall den behållare som kommunen normalt
tillhandahåller för sin insamling.
Hemkompostering och restavfall med 14-dagarstömning
Kr/år
under perioden 15 april – 15 oktober
140 L restavfall + hemkompost
575
240 L restavfall + hemkompost

900

Blandat avfall med 14-dagarstömning
under perioden 15 april – 15 oktober
140 L

Kr/år

240 L

1 200

370 L

1 745

660 L

3 060

775

13.3.
Flerbostadshus och verksamheter med sortering av
matavfall efter att ha fått erbjudande av kommunen
Påsar för matavfall ingår i avgiften för abonnemanget för flerbostadshus och
tillhandahålls av enhet VA/Avfall. Det gäller även verksamhet med ett behov
motsvarande ett privat hushåll.
För verksamheter som har behov av andra påsar och hållare än de som tillhandahålls för hushållen anskaffar och bekostar själv särskild påse/säck godkänd för rötning i biogasanläggning.
Behållare finns i olika storlekar efter fastighetens behov.
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Flerbostadshus och verksamheter kan inneha abonnemang för kärl- och säckavfall med andra intervall än 14-dagarstömning.
Mat- och restavfall med 14-dagarstömning

Kr/år

240 L delat kärl, restavfall + mat

1 150

370 L delat kärl, restavfall + mat

2 590

660 L delat kärl, restavfall + mat

4 620

Mat- och restavfall med special intervall

Kr/år

240 L delat kärl, restavfall + mat – tömning 1 gång/vecka

3 800

240 L delat kärl, restavfall + mat – tömning 2 gång/vecka

7 600

370 L delat kärl, restavfall + mat – tömning 1 gång/vecka

5 380

370 L delat kärl, restavfall + mat – tömning 2 gång/vecka

10 760

660 L delat kärl, restavfall + mat – tömning 1 gång/vecka

9 440

660 L delat kärl, restavfall + mat – tömning 2 gång/vecka

18 880

13.4.
Flerbostadshus och verksamheter som väljer att inte
sortera matavfall efter att ha fått erbjudande av kommunen
Blandat avfall med 14-dagarstömning

Kr/år

140 L

1 550

240 L

2 400

370 L

3 490

660 L

6 120

Blandat avfall med special intervall

Kr/år

240 L – tömning 1 gång/vecka

5 000

240 L – tömning 2 gånger/vecka
370 L – tömning 1 gång/vecka

10 200
7 180

370 L – tömning 2 gånger/vecka

14 560

660 L – tömning 1 gång/vecka

12 440

660 L – tömning 2 gånger/vecka

25 080
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14.

Tömningsavgift - Matavfall i tank

Verksamheter kan anlägga tank för matavfall vilket ska ske i samråd med enhet VA/Avfall. Tömning sker efter beställning hos VA/Avfall.
Kvarnmalet matavfall i sluten tank
Kr/kbm
Tömning av slamsugningsfordon

15.

1 065

Tömningsavgift – Bottentömmande behållare

I områden med gemensam lösning för insamling av kärl- och säckavfall. Anläggande av ovan- eller underjordsbehållare ska ske i samråd med enhet
VA/Avfall. Tömning sker av kranbil.
Behållare för matavfall
Kr/år
14-dagarstömning, behållare 1-3 kbm

16 100

1 gång/vecka, behållare 1-3 kbm

32 600

Behållare för restavfall

Kr/år

14-dagarstömning, behållare 1-3 kbm

16 800

1 gång/vecka, behållare 1-3 kbm

34 100

14-dagarstömning, behållare 3,1-5 kbm

21 000

1 gång/vecka, behållare 3,1-5 kbm

42 625

Behållare för blandat avfall

Kr/år

14-dagarstömning, behållare 1-3 kbm

32 900

1 gång/vecka, behållare 1-3 kbm

66 000

14-dagarstömning, behållare 3-5 kbm

42 000

1 gång/vecka, behållare 3-5 kbm

84 400

16.

Tilläggsavgifter – Kärl- och säckavfall

Kan utföras efter beställning hos enhet VA/Avfall och under förutsättning att
fordon ordinarie finns i eller i närheten av fastighet.
Extra tömning av behållare och säckar
Kr/st
Säck lämnad i samband med ordinarie tömning av behållare

110

140-240 L

130

370-660 L

160
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17.

Tömningsavgift - Korttidsabonnemang

Korttidsabonnemang för insamling av kärl- och säckavfall vid speciella tillfällen
kan innehas under max en vecka. Grundavgift, utställning, hemtagning och
rengöring av behållare ingår i avgiften.
Arrangör ska beställa och bekosta korttidsabonnemang när arrangemang ger
upphov till avfall under kommunalt ansvar. Beställning ska ske senast 7 dagar
före hos VA/Avfall.
Blandat avfall
Kr/st
140 L

350

240 L

400

370 L

450

660 L

600

18.

Hyra och tömningsavgift - Container

Minsta intervall är 14-dagarstömning för kärl- och säckavfall. Hyra och tömningsavgift blir sammanlagd kostnad för insamling via container.
Hyra av container - blandat avfall
Kr/vecka
1-7 kbm

160

8-12 kbm

190

Tömningsavgift - blandat avfall
Tömningsavgift

Kr/kbm/tömning
405
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19.

Siggestorp Återvinningscentral – ÅVC

Privata hushåll

Avgift

Osorterat avfall lämnat i säck

190 kr/säck

Tryckimpregnerat virke (mindre mängd än vad som ryms
i sopsäck 160 L är kostnadsfritt, större mängd vägs)
Asbest, enstaka skivor eller annan mindre mängd, med
krav på tätslutande förpackning enligt sorteringsanvisningar i avfallsföreskrifterna
Verksamheter – förutsätter samråd med enhet VA/Avfall samt avtal och innehav av vågkort
Returträ

310 kr/kg
177 kr/kg
Kr/ton
295

Schaktmassor

364

Parkavfall till kompostering

160

Grenar, ris

250

Brännbart grovavfall

974

20.

Tömningskostnad - Latrin

Abonnemang för latrinhämtning kan innehas för permanentboende och fritidshus.
Korttidsabonnemang för insamling vid speciella tillfällen kan innehas under
max en vecka. Beställning ska då ske senast 7 dagar före hos enhet VA/Avfall. Korttidsabonnemang vid speciella tillfällen debiteras utan grundavgift.
Latrin i engångsbehållare – 14 dagarstömning, inkl behållare
Hämtning året runt

5 500 kr/år

Hämtning under perioden 15 april – 15 oktober

3 100 kr/år

Extra behållare

Avgift

87 kr/st

Latrin i engångsbehållare – korttidsabonnemang
Engångstömning, inkl behållare
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21.
Tömningskostnad – Slambrunn, septiktank och
BDT anläggning
Krav på tömningsintervall framgår av avfallsföreskrifterna. Renings- och tömningsavgift blir den sammanlagda kostnaden för hämtning. I förekommande
fall tillkommer tilläggskostnad.
Reningsavgift

Avgift

Reningsavgift

120 kr/kbm

Tömningsavgift

Avgift

Tömningsavgift för anläggning 0-3 kbm
Tömningsavgift för anläggning >3 kbm
Tömningsavgift för BDT-anläggning
Tilläggskostnad

255 kr/kbm
525 kr/tömning
Kr/tömning

Extra ordinär tömning, tillkommer utöver ordinarie tömningskostnad inom ordinarie arbetstid vardagar 7-16, utförs inom 48 timmar från beställning
Extra slangdragning, över 25 meter

22.

750 kr/tömning

500
700

Tömningskostnad – Fettavskiljare

Krav på tömningsintervall framgår av avfallsföreskrifterna.
Tömningsavgift

Avgift

0-2 kbm

2 125 kr/gång

2-5 kbm

4 500 kr/gång
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23.

Avgifter för särskild hämtning

I första hand lämnar privata hushåll nedanstående avfall vid besök på återvinningscentralen. För hushåll som inte har den möjligheten går det att beställa
hämtning vid fastighetsgräns hos enhet VA/Avfall.
För avfallsfraktioner som debiteras enligt avfallstaxa punkt 19 Siggestorp Återvinningcentral - ÅVC tillkommer mottagningsavgift utöver kostnad för hämtning.
Privata hushåll

Kr/hämtning

Elektriska och elektroniska produkter, förpackat vid behov,
hämtas med släpkärra
Farligt avfall, ska vara förpackat, uppmärkt med innehåll
och hålls åtskilt från övrigt avfall enligt sorteringsanvisningar i avfallsföreskrifterna, hämtas med släpkärra. Asbest hämtas inte.
Trädgårdsavfall i behållare 140 L, utkörning och hemtag
ingår
Grovavfall i mindre mängder, förpackat, hämtas med släpkärra
Returpapper i behållare 140 L, utkörning och hemtag ingår
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Allmänna bestämmelser
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall som kommer

från hushåll samt sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall
från hushåll enligt 15 kap. 3 § och 20 § miljöbalken. I detta dokument benämns detta som
hushållsavfall.

Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas enligt Miljöbalken 27 kap 4 §.

AÖS ansvar och denna avfallstaxa omfattar inte det avfall som producenterna har ansvar för
enligt 15 kap. 12 § i miljöbalken.

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för AÖS.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.

Principer

Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament
ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd
(Miljöbalken 27 kap 4-6 §§).

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret.

Avfallstaxan ska successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led inom
avfallshanteringen.

Avfallstaxan ska vara tydlig och enkel att förstå, tillämpa och kommunicera.

Avfallstaxan ska följa likställighetsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i
samtliga medlemskommuner (Kommunallagen 2 kap. 3 §).

Avfallstaxan tillämpas när samtliga medlemskommuners fullmäktige har fattat likalydande
beslut om att anta taxan.

Återvinningscentraler (ÅVC)
Hushållens avlämning vid ÅVC ska i huvudsak finansieras av grundavgiften. Avgifter tillämpas
för avlämning av större mängder fastighetsrelaterat avfall.
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Samordning
När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med

förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och AÖS direktion föreslår
nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas.

Utformning

I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av små enskilda avloppsanläggningar,
hämtning av latrin samt övriga avgifter. Exempel på övriga avgifter är tillägg för gångavstånd,
byte av kärl och hämtning av grovavfall mm.

Den totala avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Tilläggsavgifter debiteras

vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter som anses
försvårande.

Grundavgift
Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt
övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration.
Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå.

Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.
-

Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet

-

Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär

-

småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.

förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte

sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.

Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen,
samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med
personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.
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Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och
behandling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek,
hämtningsintervall och behandlingskostnad.

Speciella avgifter

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar AÖS om avgift

från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.

Fastighetsägarens ansvar

Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för AÖS.

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den
som är ansvarig för att teckna abonnemang med AÖS för den del av avfallet som utgörs av
hushållsavfall. AÖS kan godkänna att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna
abonnemang i fastighetsägares ställe.

Fastighetsägaren ska snarast anmäla förändringar och felaktigheter avseende:

- ägarförhållanden

- abonnemangets omfattning

- placering av behållare

- utebliven hämtning etc.

Anmälan sker antingen till AÖS, dess entreprenörer eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag
Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, kan denna påföras
retroaktivt.

Betalning
Fastighetsägaren ska betala avgifter till AÖS eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag enligt

betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska betalas
vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på fakturan

tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från den dag

betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso.
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Avgifter
Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt (moms).
För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och
eventuella tillägg (till exempel gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning).

Grundavgifter

Småhus och verksamheter

900 kr per år

Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus

450 kr per år

Hämtningsavgifter
Abonnemang avsedda för småhus
Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall.

Matavfall 1 gång / 2 veckor
Restavfall 1 gång / 4 veckor
Kärl 140 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

Grundavgift
900 kr

Hämtningsavgift

Summa
avgift (kr/år)

715 kr

1 615 kr

Kärl 190 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

900 kr

1 105 kr

2 005 kr

1 430 kr

2 330 kr

Kärl 370 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

900 kr
900 kr

2 120 kr

3 020 kr

Kärl 240 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall
(kan ej nytecknas)
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Matavfall 1 gång / 2 veckor
Restavfall 1 gång / 2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa
avgift (kr/år)

900 kr

1 015 kr

1 915 kr

Kärl 190 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

900 kr

1 405 kr

2 305 kr

900 kr

1 730 kr

2 630 kr

Kärl 370 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

900 kr

2 420 kr

3 320 kr

Enbart för familjer med blöjbarn upp till 4 år eller då
särskilda behov finns till följd av sjukdom.

Kärl 140 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

Kärl 240 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall
(kan ej nytecknas)

Delat kärl
Matavfall 1 gång / 2 veckor
Restavfall 1 gång / 4 veckor

Hämtningsavgift (kr/år)

Delat kärl 140 liter för restavfall
Delat kärl 140 liter för matavfall

715 kr

Delat kärl 190 liter för restavfall
Delat kärl 140 liter för matavfall

1 105 kr

(kan ej nytecknas)

Delat kärl 240 liter för restavfall
Delat kärl 140 liter för matavfall

1 430 kr

(kan ej nytecknas)

Två närboende fastighetsägare kan ansöka om att dela kärl. Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin
grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.
Godkänd varmkompost +
restavfall 1 gång / 4 veckor
Kärl 140 liter
Kärl 190 liter

(kan ej nytecknas)

Årshämtning restavfall

(Gäller vid beviljat undantag för årshämtning. Kärlet
ska endast ställas fram då hämtning beställts.)

Kärl 190 liter
Permanentboende, 2 gånger/år

Grundavgift

Hämtningsavgift

900 kr

715 kr

900 kr

1 105 kr

Grundavgift

Hämtningsavgift

900 kr

95 kr

Summa avgift
(kr/år)
1 615 kr
2 005 kr

Summa avgift
(kr/år)
995 kr
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Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall.

Brännbart avfall
1 gång / 2 veckor
Kärl 140 liter
Kärl 190 liter
Kärl 240 liter

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas)

Summa avgift
(kr/år)

Grundavgift

Hämtningsavgift

900 kr

1 675 kr

2 575 kr

2 690 kr

3 590 kr

900 kr
900 kr
900 kr

1 285 kr

2 185 kr

2 000 kr

2 900 kr

Delat kärl

Två närboende fastighetsägare kan ansöka om att dela kärl.
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus.
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.

Miljöstyrande avgift om 570 kr tillkommer per deltagande fastighet.
Brännbart avfall 1 gång / 2 veckor delat kärl

Summa hämtningsavgift (kr/år)

Kärl 140 liter

715 kr

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas)

1 105 kr

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas)

Gemensamma behållare

Permanentboende, abonnemang i gemensam behållare*.

1 430 kr
Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift
(kr/år)

900 kr

1 285 kr

2 185 kr

Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om.

* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund.

Extrakärl (gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall)

Hämtningsavgift
(kr/år)

Extrakärl för brännbart avfall

715 kr

140 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor

1 105 kr

190 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor

1 430 kr

240 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor
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Abonnemang avsedda för fritidshus
Avgifter för hämtning under perioden maj – september.

Restavfall

1 gång / 2 veckor
Kärl 140 liter
Kärl 190 liter
Kärl 240 liter

Grundavgift

Hämtningsavgift

450 kr

665 kr

450 kr

455 kr

450 kr

Summa avgift
(kr/år)
905 kr
1 115 kr
1 280 kr

830 kr

Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus.
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.
Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter.

Årshämtning restavfall
under perioden maj-september
(Gäller vid beviljat undantag för
årshämtning. Kärlet ska endast ställas fram
då hämtning beställts.)

Kärl 190 liter 2 gånger per år

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor
under perioden maj-september
(kräver godkänd varmkompost)

Kärl 140 liter

Grundavgift

Hämtningsavgift

450 kr

95 kr

Grundavgift

Hämtningsavgift

450 kr

Gemensamma behållare

545 kr

280 kr

Grundavgift

Hämtningsavgift

450 kr

455 kr

Sommarboende, abonnemang i gemensam behållare*.
Hämtning 1 gång / 2 veckor under perioden
maj-september.

Summa avgift
(kr/år)

Summa avgift
(kr/år)
730 kr

Summa avgift
(kr/år)

905 kr

* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund.
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Abonnemang för hämtning av latrin

Latrinabonnemang

Hämtningsavgift

Helårsabonnemang

4 275 kr

Sommarabonnemang
under perioden maj – september

3 090 kr

(26 latrinkärl ingår i abonnemanget)

(6 latrinkärl ingår i abonnemanget)

Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund.

Försäljning av extra latrinkärl
Extra latrinkärl kan beställas hos AÖS mot avgift enligt nedan. Försäljning av latrinkärl medges endast till
kund med latrinabonnemang.

Försäljning extra latrinkärl

Pris/kärl

250 kr

Extra latrinkärl (kr/st.)
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Abonnemang för sortering av matavfall i flerbostadshus
Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. AÖS avgör minsta antalet kärl.
Hämtningsavgift matavfall
(kr/år)

Kärl 140 liter för matavfall

190 kr

Matavfall 1 gång/2 veckor

398 kr

Matavfall 1 gång/ vecka

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet.
Miljöavgift

Avgift per lägenhet och år i flerbostadshus
570 kr

Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall

Abonnemang för tömning av rest- eller brännbart avfall vid flerbostadshus och
verksamheter etc.
Avgift (kr/behållare och år)
Rest- eller
brännbart avfall
Kärl 140 liter

Hämtningsintervall
1 gång / 2 veckor
715 kr

(kan ej nytecknas)

Hämtningsintervall
1 gång / vecka

Hämtningsintervall
2 gånger / vecka

Hämtningsintervall
3 gånger / vecka

-

-

-

-

-

Kärl 190 liter

1 105 kr

2 320 kr

Kärl 240 liter

1 430 kr

3 005 kr

Kärl 370 liter

2 335 kr

Kärl 660 liter

3 310 kr
1 055 kr

4 905 kr

6 310 kr

(kan ej nytecknas)

10 300 kr

(kan ej nytecknas)

(kan ej nytecknas)

6 950 kr

14 595 kr

2 795 kr

30 650 kr

(kan ej nytecknas)

-

-

-

-

-

23 880 kr

50 150 kr

-

-

Container 8 kbm

26 130 kr

54 875 kr

115 240 kr

-

Container 10 kbm

28 415 kr

59 670 kr

125 310 kr

270 840 kr

Säck 160-240 liter

(kan ej nytecknas)

(kan ej nytecknas)

Container 3-4 kbm

20 505 kr

Container 6 kbm
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Abonnemang för underjordsbehållare

Innan underjordsbehållare installeras ska AÖS kontaktas. Observera att särskilt
regelverk för underjordsbehållare ska följas.

Matavfall i underjordsbehållare
Storlek i kubikmeter (kbm)
Underjordsbehållare 0–3 kbm

Restavfall i underjordsbehållare
Storlek i kubikmeter (kbm)
Underjordsbehållare 0–3 kbm

Hämtningsavgift (kr/år)

Hämtningsavgift (kr/år)

15 855 kr

32 505 kr

Tömning varannan vecka

Tömning varje vecka

Hämtningsavgift (kr/år)

Hämtningsavgift (kr/år)

16 320 kr

33 455 kr

Tömning varannan vecka

Underjordsbehållare 3,1–5 kbm

Tömning varje vecka

19 315 kr

Extratömning av underjordsbehållare

39 595 kr

se avsnitt Övriga avgifter
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Abonnemang för sortering av matavfall vid restauranger, storkök och andra
verksamheter
Gäller endast efter särskilt godkännande av AÖS.

Tömning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Kunder som har behov av
andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen. Kunden anskaffar och

bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Pappret ska vara godkänt för
kontakt med livsmedel och ska kunna styrkas (exempelvis genom certifikat EN 13432).
Kärl 140 liter för matavfall
Hämtningsintervall

Hämtningsavgift
(kr/kärl och år)
950 kr

1 gång/2 veckor

1 995 kr

1 gång/vecka

2 gånger/vecka (kan ej nytecknas)

4 190 kr

Hämtning av restavfall
Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av restavfall vid flerbostadshus,
verksamheter etc.

Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall och latrin vid festivaler,
evenemang etc.
Tecknas efter överenskommelse med AÖS.
Storlek

Hämtningsavgift
(kr/st. och hämtningstillfälle)
510 kr

Kärl 140-240 liter

645 kr

Kärl 660 liter

Container 6 kbm

1 790 kr

Container 10 kbm

2 680 kr

2 235 kr

Container 8 kbm

350 kr

Latrinkärl

Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan.
Kärl (kr/st.)
Container (kr/st.)

320 kr (maximalt faktureras avgift för 5 kärl)
1 500 kr
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Övriga avgifter
Extra hämtningar och tömningar
Medges endast till kund med abonnemang hos AÖS.

Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag
Säck 160-240 liter

Avgift
kr/säck och hämtning
85 kr

Avgift för planerad extra tömning

Avgift
kr/ behållare och tömning

Tömningsdag fastställs av AÖS eller dess entreprenörer.

Kärl 140 – 240 liter

85 kr

Kärl 370 – 660 liter

100 kr

Avgift för akut tömning på annan dag än ordinarie tömningsdag

Kärl 140 - 660 liter

Avgift
kr/behållare och tömning
520 kr

Container 3-10 kbm

2 870 kr

Underjordsbehållare 0-5 kbm

3 040 kr

Avgift för tömning av kärl och container som inte varit tillgänglig på
ordinarie tömningsdag

Avgift
kr/behållare och tömning

Kärl och container, 140 liter – 10 kbm

520 kr
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Tillägg för gångavstånd (endast efter särskilt medgivande av AÖS)
Kärl och säckar

Avgift
kr/behållare och tömning

6-15 meter

32 kr

Över 26 meter

170 kr

16-25 meter

85 kr

Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter.

Tillägg för försvårad tömning
Kärl, säck och container

Avgift/hämtställe och gång

Avser utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller
”Anvisningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är
försvårande.

Avser tömning av container som behöver dras fram innan de kan tömmas,
dvs står placerade under tak eller dylikt.
(Kan ej nytecknas)

380 kr
150 kr

Byte och hemtagning av kärl och containrar
Fastighetsägarens eget byte av rengjort kärl sker på av AÖS anvisade platser. Vid avlämnandet ska kontakt
tas med personal på plats.

Innan byte av container tas kontakt med AÖS.
Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare
Fastighetsägaren ombesörjer rengöring och byte av behållare
AÖS ombesörjer byte av kärl

AÖS ombesörjer byte av container

Avgift per behållare
0 kr

320 kr

1 430 kr

Hemtagning av container

1 430 kr
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Plockanalys (kvalitetskontroll)
Behållarstorlek

Avgift per behållare
(kr/behållare och tillfälle)

140 liter - 660 liter

440 kr

3 kbm - 10 kbm

5 400 kr

Underjordsbehållare 3 kbm – 5 kbm

3 640 kr

Felsorteringsavgift underjordsbehållare
Underjordsbehållare

Avgift per behållare och tillfälle

Matavfall

1 500 kr

Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall
Hämtning vid fastighet

Avgift per tillfälle

Komprimerande sopbil med chaufför

2 045 kr

Paketbil med chaufför

1 370 kr

Extra medföljande personal

635 kr

Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som AÖS godkänt. För större städningar kan
container för utsorterat brännbart avfall beställas av AÖS utsedd entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc.
får ej läggas tillsammans med annat avfall.

Mottagning vid återvinningscentraler

Avgift per styck

Hushållens sorterade grovavfall

0 kr

Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC)

120 kr
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Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll
Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda och betalas enligt separata avgifter för
verksamhetsavfall.

Endast mindre mängder asbest tas emot i AÖS regi vid Bångahagen, Falevi och Risängen

avfallsanläggning. Med mindre mängd avses enstaka bitar av sådan storlek att kunden av egen

kraft kan lägga det i behållaren. Asbest ska vid avlämnandet vara inplastat och uppmärkt. Större
mängder asbest hänvisas direkt till aktörer med tillstånd att hantera avfallet.
Komprimerat avfall
Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av förbundet och

prissätts från fall till fall beroende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas)
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Små avloppsanläggningar
Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank

Avgift per tillfälle

Storlek upp till 3,0 kbm

1 000 kr

Storlek 5,1 – 8,0 kbm

1 840 kr

Storlek 3,1 – 5,0 kbm

1 270 kr

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje
ytterligare kbm
Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i
samband med tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten
tank
Storlek upp till 1 kbm

210 kr
415 kr

Avgift per tillfälle
460 kr

Storlek 1,1 – 3,0 kbm

770 kr

Tilläggsavgifter
debiteras utöver ordinarie tömningsavgift

Avgift per tillfälle

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie
tömningsavgift.
Vardag kl. 07-16

730 kr

Vardag kl. 16-07

1 300 kr

Storhelg

2 300 kr

Helg

1 560 kr
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Tömning av fosforfällor
Beställning av hämtning av filtermaterial ska göras minst 5 vardagar innan hämtning.
Hämtning och behandling av fosforfällor

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil
Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil

Pris per tömning

2 800 kr

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg

3 430 kr

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil

2 800 kr

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil

3 430 kr
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§ 134 Beslut om uppdrag kring vidare utredning och framtagande
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o uppdra förvaltningens enhet VA/Avfall att fortsätta utreda
separat matavfallsinsamling, justera förslag till
avfallsföreskrifter, och ta fram ett förslag på ny avfallstaxa,
enligt de nya direktiven från regeringen,
o upphäva Tekniska nämndens beslut § 35/2013,
o upphäva Tekniska nämndens beslut § 52/2013,
o föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera
förslag på nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun till
samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat föreslagen avfallstaxan till
samhällsbyggnadsnämnden och nya avfallsföreskrifter är bordlagda hos
samma instans.
Under september 2020 har regeringen beslutat att skjuta fram tidpunkten för
när kommunerna ska ha ordnat separat insamling av matavfall. Regeringen
menar att det möjliggör samordningsvinster med kommande EU-krav på
insamling av annat biologiskt avfall. Regeringen har också sett över reglerna
om bostadsnära insamling av förpackningar.
2014 gav tekniska nämnden uppdraget till tekniska kontoret att införa separat
matavfallsinsamling senast 2020. Systemet för separat insamling skulle vara
två separata kärl och inriktningen var att göra lika som AÖS.
I september 2020 beslutade regeringen att flytta fram kravet på införande av
separat matavfallsinsamling. Kommunernas system för insamling av matavfall
ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med
genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall
(mat-, trädgårds- och parkavfall). Regeringen bedömer att det finns
samordningsvinster framförallt för kommunerna att kraven på separat
insamling av matavfall och övrigt bioavfall genomförs vid samma tidpunkt.
Regeringen avser att föreslå nya regler kring separat insamling av bioavfall
(inklusive matavfall) i god tid innan utgången av 2023.
Regeringen har också i september 2020 beslutat om en nyordning från den 1
januari 2023 och omfattar två delar: kravet på insamling av förpackningsavfall
från bostadsfastighet och kravet på tillstånd för att driva ett insamlingssystem
för förpackningsavfall från hushåll. De förpackningsslag som omfattas är
papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall samt skrymmande
sällanförpackningar.
Ordförandes sign

Justerandes sign
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Regeringens nya beslut innebär att kommunen ska planera för insamling av
fler fraktioner än mat och restavfall. För att tillgodose Tidaholms olika typer av
boenden och verksamheter och ge förutsättningar till en bra sortering av olika
avfallsfraktioner behöver kommunen hitta smarta lösningar för sina invånare.
Insamlingen från dessa lösningar ska också vara kostnadseffektiva för att
fortsatt kunna hålla en taxenivå som är rimlig i förhållande till servicegraden.
Målet är fortsättningsvis att införa separat matavfallsinsamling så fort som
möjligt, men nämnden önskar dock göra en ny utredning för hämtningssystem
med tanke på nytt regelverket som regeringen presenterat nu i höst. Om
utredningen visar på möjliga nya lösningar, krävs att nuvarande förslag på nya
avfallsföreskrifter kommer behövas justeras såväl som framtagande av förslag
på en ny avfallstaxa i linje med detta. Nämnden föreslår därför att
kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar även avfallsföreskrifterna för
vidare utredning.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o uppdra förvaltningens enhet VA/Avfall att fortsätta utreda
separat matavfallsinsamling, justera förslag till
avfallsföreskrifter, och ta fram ett förslag på ny avfallstaxa,
enligt de nya direktiven från regeringen,
o upphäva Tekniska nämndens beslut § 35/2013,
o upphäva Tekniska nämndens beslut § 52/2013,
o föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera
förslag på nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun till
samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Nya förutsättningar för insamling av matavfall”,
enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2020-10-22.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 75/2020 ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun.
✓ Tekniska nämndens beslut § 52/2014 ”Avfallsplan för Tidaholms
kommun från 2015”, 2014-05-27.
✓ Tekniska nämndens beslut § 35/2014 ”Avfallsplan för Tidaholms
kommun från 2015”, 2014-04-24.
Sändlista
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 75 Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholm
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för komplettering av underlag gällande en
motivering till varför taxan höjs och vilka effekter det kommer få de
tjänster som erbjuds medborgaren. Underlaget ska även kompletteras
med ett förtydligande kring varför kommunstyrelsen ska ändra tidigare
beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till tekniska nämnden angående
renhållning” och varför Tidaholms kommun och AÖS inte kan betraktas
som jämförbara.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-06-18 (§ 83/2020) dels beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande taxa för renhållning från och
med 2020-10-01 och besluta att anta ny taxa för avfallshantering för
Tidaholms kommun att träda i kraft 2020-10-01, dels beslutat att föreslå
kommunstyrelsen besluta att upphäva kommunstyrelsens beslut § 152/2017
”Beslut om uppdrag till tekniska nämnden angående renhållning”.
Samhällsbyggnadsnämnden anser sammanfattningsvis att kommunstyrelsens
tidigare beslut följs eftersom verksamheterna inte är direkt jämförbara. Även
om kommunstyrelsen inte skulle instämma i detta menar
samhällsbyggnadsnämnden att nämnden inte kan föreslå en taxa som inte ger
en budget i balans. Vidare påtalar samhällsbyggnadsnämnden att
kommunstyrelsen inte har delegation på att ge uppdrag till andra nämnder
samt att det är kommunfullmäktige som beslutar om taxor. Med hänsyn till
detta föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att anta den föreslagna taxan och att upphäva
beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till tekniska nämnden avseende
renhållning”.
Kommunledningsförvaltningen har ingen anledning att ifrågasätta
samhällsbyggnadsnämndens uppgifter om att Tidaholms kommuns och AÖS
verksamheter inte är direkt jämförbara och instämmer därmed i nämndens
bedömning att taxan inte står i strid med kommunstyrelsens beslut §
152/2017. Kommunledningsförvaltningen instämmer även i övrigt med
samhällsbyggnadsnämndens bedömning, så även vad gäller de ekonomiska
bedömningarna.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att, när det gäller matavfall,
är det enligt 15 a § avfallsförordningen (2011:927) krav på att kommunen ska
tillhandahålla ett system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen
har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt från
annat avfall. Kravet gäller från och med den 1 januari 2021 och undantag eller
Ordförandes sign
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292

Utdragsbestyrkande

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-08-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

dispens kan endast meddelas av Naturvårdsverket (15 b-c §§
avfallsförordningen).
Vidare konstateras att från och med den 1 augusti 2020 kommer begreppet
hushållsavfall ersättas av begreppet kommunalt avfall i lagstiftningen. Med
hänsyn till detta har samhällsbyggnadsförvaltningen på inrådan av
kommunledningsförvaltningen gjort redaktionella ändringar i
samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxan. Ändringarna framgår i röd
(borttag) och grön (tillägg) text i förslaget till taxa. Dessa innebär dock inte
någon ändring i sak utan enbart att terminologin överensstämmer med aktuell
lagstiftning.
Beslut om att anta ny taxa för avfallshantering och upphäva
kommunstyrelsens tidigare beslut (§ 152/2017) får anses vara en politisk
viljeinriktning. Förvaltningen lämnar därför inte något förslag till beslut i frågan.
För det fall att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
ändra taxan föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxan för avfall, med de
utarbetade redaktionella ändringarna.
Förslag till beslut
- Hajrudin Abdihodzic (V) yrkar på att arbetsutskottet beslutar att
ärendet ska återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
komplettering av underlag gällande en motivering till varför taxan höjs
och vilka effekter det kommer få de tjänster som erbjuds medborgaren.
Underlaget ska även kompletteras med ett förtydligande kring varför
kommunstyrelsen ska ändra tidigare beslut § 152/2017 ”Beslut om
uppdrag till tekniska nämnden angående renhållning” och varför
Tidaholms kommun och AÖS inte kan betraktas som jämförbara.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-06-25.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, enhetschef VA/avfall Karin Steen, 2020-06-10.
✓ Budgetunderlag avfallskollektivet.
✓ Prisjämförelse vanliga taxor inom Tidaholm.
✓ Förslag till ny taxa för avfall (med redaktionella ändringar i rött/grönt).
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskott § 59/2020 ”Beslut om antagande av
taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-05-27.
✓ Tjänsteskrivelse ” Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-05-15.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 54/2020 ”Beslut om antagande
av ny taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-04-23.
✓ Tjänsteskrivelse ”Taxa för avfall”, enhetschef VA/avfall Karin Steen,
2020-03-27.
Ordförandes sign
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✓ Avfallstaxa Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), 2020-01-01.
✓ AÖS direktions beslut § 35/2019 ”Driftbudget 2020 och
investeringsbudget 2020 med plan för 2021-2022”, 2019-11-25.
✓ AÖS direktions beslut § 13/2019 ”Avfallstaxa, ikraftträdande 1 januari
2020”, 2019-05-20.
✓ AÖS direktions beslut § 3/2019 ”Information avfallstaxa, ikraftträdande
1 januari 2020”, 2019-03-18.
✓ Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till tekniska
nämnden avseende renhållning”, 2017-08-16.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 83 Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms
kommun
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa
för renhållning från och med 2020-10-01, och besluta att anta
ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2020-10-01,
o föreslå kommunstyrelsen besluta att upphäva
kommunstyrelsens beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till
tekniska nämnden angående renhållning”.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat
samhällsbyggnadsnämndens förslag på ny taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun med motiveringen att nämnden ”ska omarbeta taxan för
att tillgodose kommunstyrelsens beslut § 152/2017 alternativt redogöra för
varför detta inte görs.”. Samhällsbyggnadsnämnden har sammanställt en
redogörelse varför den föreslagna taxan enligt förvaltningen följer beslut §
152/2017, och om så inte bedöms vara fallet, varför beslutet inte bör följas i
vissa delar och bör upphävas av kommunstyrelsen.
En kommunal taxa för avfallshantering ska hantera en vidd av olika typer av
abonnenter, med olika former av boende såsom fritidsboende, villor,
flerfamiljshus och verksamheter. Den ska också hantera olika typer av avfall,
såsom avloppsslam, fettavskiljare, latrin, matavfall, restavfall och material till
återvinningscentralen. Sammantaget ska taxan bestämmas utifrån en
hantering av allt uppkommit och omhändertaget avfall inom avfallskollektivet i
Tidaholms kommun. Grundprinciperna för den föreslagna taxan har från
början varit en budget i balans för avfallshanteringen, och en taxa byggd enligt
likställighetsprincipen gentemot våra kommuninvånare, tillika abonnenter.
Samhällsbyggnadsnämndens avfallsenhet har som målsättning att alltid
omvärldsbevaka för att se om de erbjudna tjänsterna och taxan som bestäms
är konkurrenskraftiga eller ej, exempelvis ifråga om effektiviseringar och
minimering av kostnader för att utföra tjänsterna. Omvärldsbevakningen sker i
ett större perspektiv av tjänsteutföranden, där exempelvis taxan i ett specifikt
kommunalförbund bör ses som endast en del bland många andra
bedömningskriterier.
Den av nämnden föreslagna taxan för avfallshantering i Tidaholms kommun
har tagits fram enligt en tydlig så kallad ”miljöstyrande” princip, vilket innebär
att man genom taxans uppbyggnad försöker styra avfallshanteringen och
abonnenters val av hämtning för att uppnå de miljömässiga mål som finns för
denna typ av verksamhet. I praktiken innebär detta att taxan premierar de
abonnenter som väljer en miljömässigt riktig avfallshämtning, på bekostnad av
Ordförandes sign
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de som väljer att inte ansluta sig till detta. Taxan för ett specifikt abonnemang
kan därför vara antingen lägre eller högre än de faktiska kostnaderna för den
specifika hämtningen, under förutsättningen att den totala
verksamhetsbudgeten för avfallshantering är i balans.
Denna miljöstyrda konstruktion är i linje med den politiska viljan i
samhällsbyggnadsnämnden, att det ska löna sig både för abonnent och miljön
att hantera avfallet enligt gällande regelverk, och det ska vara kännbart
ekonomiskt för kund att inte följa gällande regelverk och miljömålsättningar.
Den föreslagna taxekonstruktionen bygger därför på en målsättning om hög
anslutningsgrad för separat matavfallsinsamling.
Vidare ger de föreslagna föreskrifterna tillsammans med den föreslagna taxan
möjlighet till samfälligheter att kunna sänka sina fasta kostnader genom att
föreningen samfaktureras, samt att kärl grupperas på ett hämtningsställe
istället på flera inom samfälligheten. Nämnden hoppas genom detta kunna ge
förutsättningar för ett smart, kostnadseffektivt och hållbart insamlande av
avfall och också skapa bättre förutsättningar för att kunna genomföra
hushållsnära insamling av förpackningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sitt beslut om återremittering hänvisat
till den del i beslut § 152/2017 som säger att tekniska nämnden, nuvarande
samhällsbyggnadsnämnden, ska” fastställa taxor som är i nivå med, dock ej
högre än, AÖS taxor när Tidaholms kommun har en verksamhet som är
jämförbar med AÖS verksamhet”. Nämndens utgångspunkt är att den del i
beslutet följs med den föreslagna avfallstaxan då taxan i de delar
kommunstyrelsens arbetsutskott påpekar är högre än AÖS, inte utgör en
verksamhet som är jämförbar med AÖS verksamhet.
Den avgörande skillnaden mellan verksamheterna är hämtningsintervallet för
matavfall respektive blandavfall för 140 och 240 liters tunna, där Tidaholms
kommun idag tömmer blandavfall (gröna kärlet), och i de föreslagna
föreskrifterna även matavfall (bruna kärlet), var 14:e dag för alla abonnenter
av denna hämtning. AÖS erbjuder endast tömning med detta intervall om
abonnenten uppger särskilda skäl (sjukdom som kan styrkas) eller att ett eller
flera blöjbarn finns skrivna på adressen. Utöver dessa undantagsfall har AÖS
ett tömningsintervall på var fjärde vecka hos sina abonnenter av dessa
avfallskärl, vilket bör anses vara en betydande skillnad i verksamheterna,
särskilt vad gäller den av abonnenten upplevda servicenivån i den kommunala
avfallshanteringen.
Vidare har avfallshanteringen i Tidaholm skillnader gentemot AÖS vad gäller
fritidsboende och permanentboende abonnenter, där Tidaholms kommun i
förslag till nya föreskrifter och taxa inte gör skillnad på dessa abonnenter för
den separata matavfallsinsamlingen. Föreslagna styrdokument innebär även
att abonnenter i Tidaholms kommun kan fortsätta kompostera sitt matavfall,
och fortfarande ha hämtning av restavfall (grönt kärl) med tvåveckorsintervall.
Hemkomposterare likställs med andra ord fullt ut med abonnent som lämnar
matavfall till avfallskollektivet, både i servicegrad och taxa.
Ordförandes sign
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Tidaholms kommun skiljer sig från AÖS även vad gäller tilläggsavgifter och
sanktionsavgifter. I Tidaholm finns inga tilläggsavgifter för exempelvis
gångtillägg eller kärlbyten, då detta, tillskillnad från AÖS, ingår i den service
abonnenten betalar för i sin ordinarie hämtningsavgift enligt Tidaholms taxa. I
den föreslagna taxan finns heller inte några sanktionsavgifter för
flerbostadshus som väljer att inte matavfallssortera efter erbjudande om
separat matavfallshämtning, vilket AÖS har i sin taxa.
Utifrån det nu redogjorda är nämnden av åsikten att den föreslagna taxan
följer det som uttryckligen framgår av beslut § 152/2017 vad gäller jämförelser
med AÖS, då verksamheterna, och i förlängningen taxorna, inte bedöms vara
jämförbara.
Om verksamheterna likväl bedöms vara jämförbara i dessa delar, finns ett
antal anledningar varför förslaget på avfallstaxa i Tidaholms kommun inte bör
”omarbetas” för att ligga på samma monetära nivåer som AÖS nuvarande
taxa för avfallshantering.
AÖS nuvarande taxa är antagen utifrån en verksamhet med en budget som är
lagd med ett underskott på -10 585tkr, detta enligt direktionsbeslut i AÖS om
att subventionera kostnaderna för införande av matavfall med ett ekonomiskt
överskott som finns sedan gammalt hos förbundet, se direktionens beslut §
13/2019 och beslut § 35/2019. För att inom de kommande åren nå en budget i
balans i sin verksamhet har AÖS beslutat att inom en femårsperiod genomföra
taxehöjningar varje år för att uppnå detta, se direktionens beslut § 3/2019.
I AÖS direktionsbeslut § 35/2019 framgår även att en del av underskottet för
år 2020 är hänförligt till den nationella förbränningsskatt som infördas i april
detta år. Denna skatt ger även Tidaholms avfallshantering ökade kostnader,
vilka under redan 2020 uppgår till 270 tkr, och motiverar till viss del
förändringarna i den föreslagna taxan gentemot den nu gällande.
Det nuvarande underskottet i AÖS verksamhet omräknat från AÖS
medlemskommuners storlek till Tidaholm kommuns storlek skulle innebära att
avfallsenheten i Tidaholm får en verksamhet med ett budgetärt underskott om
ungefärligen -800tkr per år de kommande fem åren. Till dess att ett politiskt
beslut fattas av behörig instans, vilket i Tidaholm kommuns fall skulle vara
kommunfullmäktige, som uttryckligen anger en avfallsverksamhet med
budgetärt underskott, innehållande delbeslut om hur underskottet ska
finansieras, kommer nämnden alltid att förutsätta en budget i balans för
avfallshanteringen, och föreslå en taxa för att uppnå detta.
Oberoende av om Tidaholms kommuns och AÖS verksamheter, och i
förlängningen taxorna, bedöms vara jämförbara finns det enligt nämnden flera
anledningar, i form av formella brister, för kommunstyrelsen att besluta om
upphävande av sitt beslut § 152/2017.
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Dels innebär beslutet ett uppdrag från kommunstyrelsen till tekniska nämnden,
nuvarande samhällsbyggnadsnämnden, hur nämnden ska hantera en viss
fråga, i detta fall renhållning eller avfallshantering. Kommunstyrelsen saknade
vid tillfället för beslutet, och fortfarande idag, delegation från
kommunfullmäktige i sitt reglemente eller i ett specifikt beslut, att ge några
uppdrag till andra nämnder. Vidare finns ett formellt problem i att del av beslut
KS § 152/2017 säger att tekniska nämnden uppdras ”… fastställa taxor som är
i nivå med, dock ej högre än, AÖS taxor …”, där fastställande av taxor alltid
sker hos kommunfullmäktige, om inte kommunfullmäktige som antagande
instans delegerar detta uppdrag. Kommunstyrelsen har ej denna delegation
själv, och kan följaktligen inte uppdra en nämnd att besluta om fastställande
av en taxa.
För att undvika förvirring och risk för feltolkning kring delegationer, formella
uppdrag och ansvarsområden föreslår därför nämnden att kommunstyrelsen
beslut § 152/2017 bör upphävas.
Nämnden gör sammanfattningsvis bedömningen att föreslagen taxa följer
kommunstyrelsens beslut § 152/2017 och har, om så inte bedöms vara fallet,
nu presenterat den av kommunstyrelsens arbetsutskotts efterfrågade
redogörelse kring varför förslaget till ny taxa ej bör omarbetas. Nämnden
föreslår även, utifrån de formella bristerna, att beslut § 152/2017 bör upphävas
oberoende av om förslaget till taxa bedöms följa detta beslut eller ej.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa
för renhållning från och med 2020-10-01, och besluta att anta
ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2020-10-01,
o föreslå kommunstyrelsen besluta att upphäva
kommunstyrelsens beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till
tekniska nämnden angående renhållning”.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2020-06-10.
✓ Avfallstaxa AÖS 2020, 2020-06-01.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59/2020 ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
✓ 2020-05-27.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 54/2020 ”Beslut om antagande
av ny taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-04-23.
✓ Budgetunderlag, 2020-04-16.
✓ Prisjämförelse vanliga taxor inom Tidaholm, 2020-04-15.
✓ Förslag till ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun,
✓ 2020-04-07.
✓ Tjänsteskrivelse ”Taxa för avfall”, enhetschef VA/Avfall, Karin Steen,
2020-03-27.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-18

Samhällsbyggnadsnämnd

✓ AÖS direktionens beslut § 35/2019 ”Driftbudget 2020 och
investeringsbudget 2020 med plan för 2021-2022”, 2019-11-25.
✓ AÖS direktionens beslut § 13/2019 ”Avfallstaxa, ikraftträdande 1
januari 2020”, 2019-05-20.
✓ AÖS direktionens beslut § 3/2019 ”Information avfallstaxa,
ikraftträdande 1 januari 2020”, 2019-03-18.
✓ Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till tekniska
nämnden angående renhållning”, 2017-08-16.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020/204

§ 59 Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden ska
omarbeta taxan för att tillgodose kommunstyrelsens beslut § 152/2017
alternativt redogöra för varför detta inte görs.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-04-23, § 54/2020, beslutat att
godkänna upprättat förslag till ny taxa för avfallshantering, att föreslå
kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa för renhållning från och
med 2020-09-01 och besluta att anta ny taxa för avfallshantering för
Tidaholms kommun att träda i kraft 2020-09-01.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår bl.a. följande. I samband med
införande av separat matavfallsinsamling är kommunens avfallstaxa
omarbetad för att motsvara förslaget till nya avfallsföreskrifter. Beräkning är
gjorda efter en antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som
erbjuds. Självkostnadsprincipen för avfallshanteringen i kommunen ska
tillgodoses och kostnaderna för abonnemangen ska spegla de verkliga
kostnaderna i grundavgift respektive tömningsavgift.
Kommunstyrelsen har tidigare, 2017-08-16 (§ 152/2017) fattat beslut om
uppdrag till tekniska nämnden avseende renhållning. Kommunstyrelsen
beslutade bl.a. att uppdra åt tekniska nämnden att fastställa taxor som är i
nivå med, dock ej högre än AÖS taxor när Tidaholms kommun har en
verksamhet som är jämförbar med AÖS verksamhet.
Vid en jämförelse med AÖS taxor konstaterar kommunledningsförvaltningen
att taxorna i samhällsbyggnadsnämndens förslag är högre än AÖS taxor.
Detta gäller i vart fall för matavfallshantering plus 140/240 liters tunna samt för
140 eller 240 liters tunna blandat avfall.
Samhällsbyggnadsnämnden har inte kommenterat detta i sitt beslut. Det
framgår inte heller något i underlaget till beslutet gällande detta.
Med hänsyn till ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsens arbetsutskott, som beredande organ, beslutar att
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden ska härvid omarbeta taxan för att tillgodose
kommunstyrelsens beslut § 152/2017 alternativ redogöra för varför detta inte
görs.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden ska omarbeta taxan för att tillgodose
kommunstyrelsens beslut § 152/2017 alternativt redogöra för varför
detta inte görs.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ” Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-05-18.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 54/2020 ”Beslut om antagande
av ny taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-04-23.
✓ Förslag till ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun, 202004-07.
✓ Tjänsteskrivelse ”Taxa för avfallshantering”, enhetschef VA/avfall Karin
Steen, 2020-03-27.
✓ Avfallstaxa AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), 2020-0101.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till tekniska
nämnden avseende renhållning”, 2017-08-16.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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1. Allmänna bestämmelser
Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 och gäller från och med
2018-02-01.
Tekniska kontoret ansvarar, enligt miljöbalken 15 kapitlet 2§, i Tidaholms
kommun för avfallshanteringen som utgörs av hushållsavfall samt för avfall
hos annan verksamhet som är jämförlig med hushållsavfall.
Bestämmelser i sin helhet för hantering av avfall finns i renhållningsordningen
för Tidaholms kommun.

2. Avgiftsskyldighet - betalning
Avgifter betalas till Tidaholms kommun. Ansvarig gentemot kommunen är
innehavaren av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägare är
skyldig att betala avgifter enligt denna taxa. Fastighetsägare är också skyldig
att i lämplig omfattning informera den som bor eller är verksam på fastigheten
om gällande bestämmelser för avfallshantering samt att verka för att bestämmelserna följs. Vid överlåtelse av fastighet betalar köparen avgift fr.o.m. tillträdesdagen. Samfällighet kan teckna abonnemang i fastighetsägarens ställe.
Avgifter skall betalas inom tid som anges på faktura. Betalas inte fakturor i tid
kommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta att debiteras enligt 6§ räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker går
ärendet vidare till inkassoåtgärd.

3. Taxeprincip
Renhållningstaxan reglerar avgifter som kan utgå för hantering (bortforsling,
omhändertagande och oskadliggörande) av avfall.
Renhållningstaxan gäller sophämtning, tömning av enskilda avloppsanläggningar, hämtning av latrin och avfall till ÅVC.
Renhållningstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret.
Renhållningstaxan skall succesivt anpassas till de ökande miljökrav som tillkommer i alla led inom avfallshanteringen.
Renhållningstaxan skall följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut
för lika abonnemang inom kommunen.
Renhållningstaxan skall bestå av en basavgift och en avgift för tömning/behandling.

4. Basavgift
Basavgiften ska täcka kommunens övergripande kostnader som information,
planering, fakturering och administration. Kostnader för kärl, hushållens farliga
avfall, återvinningscentralers drift samt kostnader för nedlagda deponier ingår
också i dessa kostnader.
Basavgift tas ut från alla bebyggda fastigheter som nyttjas eller kan nyttjas på
ett sådant sätt att hushållsavfall kan komma att uppstå.
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Har delat kärl beviljats debiteras fortfarande en basavgift per fastighet.
Basavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller dispens från sophämtning
beviljats.
Basavgiften delas in i tre nivåer:
1. Småhus avser hus med 1-2 lägenheter
2. Fritidshus samt lägenheter i flerbostadshus. För basavgiften fritidshus
ska det ej finnas någon folkbokförd på fastigheten. Fritidshus gäller perioden 15 april- 15 oktober. Används fritidshuset större delen av året
bör helårsabonnemang tecknas.
Flerbostadshus avser hus med 3 lägenheter eller fler.
3. Verksamheter avser verksamhetslokaler där det finns någon form av
personalutrymme som kontor, fikarum, omklädning/toalett eller utgör
en samlingslokal. Hit hör också hotell, camping, vandrarhem, äldreboende eller liknande verksamhet.

5. Tömning och behandlingsavgifter
Tömning och behandlingsavgifter är en sammanslagen avgift som benämns
”tömningsavgift”. Avgiften skall täcka kommunens kostnader för insamling och
avyttring av hushållsavfall. Tömningsavgiften bestäms av storlek på kärl samt
av hämtningsintervall och utsortering av matavfall.
Hushållsavfallet delas i två kategorier:
1. Matavfall som är biologiskt nedbrytbart hushållsavfall som separerats
från övrigt hushållsavfall.
2. Brännbart avfall som är restavfall där matavfallet är utsorterat eller
basavfall där matavfallet inte separerats.
Brännbart avfall förbränns i värmeverk medan matavfall rötas i biogasanläggning.
Utsortering av matavfall, kvarnmald och lagrad i tank för hämtning av slambil
erbjuds verksamheter.

6. Hemkompostering med behovstömning
Efter anmälan till miljö-och byggnadsnämnden är det tillåtet att kompostera
lättnedbrytbart köksavfall under förutsättning att det kan ske utan olägenhet
för omgivningen. Vid kompostering kan även behovshämtning för övrigt
restavfall medges. Hämtning sker enligt fast schema beroende på när tömning
av kärl sker på respektive område.
Tömning av restavfall för permanentboende
Jämna veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50
Udda veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51
Tömning av restavfall för fritidsboende
Jämna veckor: 18, 22, 26, 30, 34, 38
Udda veckor: 19, 23, 27, 31, 35, 39
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7. Återvinningscentral
Hushållens sorterade förpackningsavfall kan lämnas vid anvisade återvinningsstationer.
På Siggestorps Återvinningscentral finns förutom förpackningsinsamling även
insamling för elretur, grovavfall och trädgårdsavfall.
Hushållens avlämning vid Återvinningscentralen ska i grunden vara avgiftsfri
då den ingår i basavgiften. Avgifter kan tillämpas vid asbest, tryckimpregnerat
virke och i de fall personalen på plats anser att det är osorterat avfall som
lämnas i grovsoporna.
Företag och verksamheter hänvisas till auktoriserad avfallsentreprenör.

8. Slambrunnar och septiktankar
Slam från enskilda avloppsanläggningar. Hämtningsintervall vid behov, dock
minst en gång per år. Sker områdesvis i kommunen. För att beräkna totalavgift
för tömning adderas reningsavgift per kubikmeter med tömningsavgift.

9. Speciella avgifter
Där tillämplig avgift enligt taxa inte finns, besluter tekniska kontoret om avgift
med ledning av gällande taxa.
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10.

Avgifter

Alla avgifter är årskostnader som anges inklusive moms. För att beräkna totalavgiften för abonnemang adderas basavgiften med tömningssavgiften.

10.1 Basavgifter
Basavgift

Kr/år

Småhus

612

Fritidshus och lägenheter i flerbostadshus

349

Verksamheter

525

10.2 Tömningsavgifter
Tömningsavgift basavfall -14 dagarstömning

Kr/år

140 liter kärl

1238

240 liter kärl

1944

370 liter kärl

2236

660 liter kärl

3989

Tömningsavgift restavfall permanentboende
– 4 veckorsintervall

Kr/år

140 liter kärl – Egen kompostering av hushållsavfall
Kräver tillstånd från Miljö och Bygg, tömning
enligt fast schema

395

10.3 Tömningsavgift fritidshus
Tömningsavgift basavfall fritid –
14 dagarstömning 15 apr – 15 okt

Kr/år

140 liter kärl

619

240 liter kärl

973

370 liter kärl

1422

660 liter kärl

2265
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Tömningsavgift restavfall fritidshus –
4 veckorsintervall 15 apr – 15 okt
140 liter kärl – Egen kompostering av hushållsavfall.
Kräver tillstånd från Miljö och Bygg, tömning
enligt fast schema.

Kr/år
198

10.4 Tömningsavgift matavfall
Tömningsavgift matavfall i tank - verksamheter
Tömning av kvarnmalet matavfall i tank

Kostnad
800kr/kbm

10.5 Specialavgifter
Tömningsavgift - Extratömning

Kr/tömning

140 liter kärl

79

240 liter kärl

100

370 liter kärl

126

660 liter kärl

179

Tömningsavgift basavfall – special intervall

Kr/år

240 liter kärl – tömning 1ggr per vecka

3967

240 liter kärl – tömning 2ggr per vecka

7934

370 liter kärl – tömning 1ggr per vecka

4472

370 liter kärl – tömning 2ggr per vecka

8944

660 liter kärl – tömning 1ggr per vecka

7978

660 liter kärl – tömning 2ggr per vecka

15 956
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Korttidsabonnemang för hämtning vid speciella tillfällen

Kr/st

240 liter kärl

350

370 liter kärl

400

660 liter kärl

500

Kan tecknas under max en vecka.
Utställning, hemtagning och rengöring av kärl ingår.

10.6 Container
Containertjänst för basavfall –
minsta intervall 14 dagarstömning

Kostnad

Hyra 3 kbm inom stadsgräns

60 kr/vecka

Hyra 5 kbm inom stadsgräns

70 kr/vecka

Hyra 2 – 4 kbm

90 kr/vecka

Hyra 5 – 7 kbm

102 kr/vecka

Hyra 8 – 9 kbm

122 kr/vecka

Hyra 10 – 14 kbm

147 kr/vecka

Tömningsavgift

240 kr/kbm/ggr

10.7 Siggestorp återvinningscentral
Siggestorp Återvinningscentral

Kostnad

Osorterat avfall i säck

150 kr/säck

Tryckimpregnerat virke

2613 kr/ton

Asbestsavfall

1650 kr/ton

Siggestorp ÅVC - Verksamheter

Kostnad

Returträ

170 kr/ton

Schaktmassor osorterat i större mängd

170 kr/ton

Parkavfall till kompostering

100 kr/ton

Grenar ris

150 kr/ton

Brännbart avfall

600 kr/ton
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10.8 Slam- och latrinhämtning
Latrin i engångsbehållare

Kostnad

Hämtning var 14 - dag helår inkl. behållare

4061 kr/år

Hämtning var 14 - dag fritid inkl. behållare 15
april - 15okt
Behållare

2173 kr/år
70 kr/st

Engångs tömning inkl. behållare

165 kr/st

Slambrunnar och septiktankar

Kostnad

Reningsavgift per kbm tillkommer till alla tömningskostnader
Tömningskostnad per gång 0-3 kbm tank

97 kr/kbm
696 kr/ggr

Tömningskostnad per kbm >3 kbm tank

249 kr/kbm

Tömningskostnad BDT brunn

500 kr/ggr

Extra ordinär tömning, tillkommer på ordinarie
tömningskostnad

250 kr/ggr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-08-16

Kommunstyrelsen

2017/216

§ 152 Beslut om uppdrag till tekniska nämnden angående
renhållning
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 att inte ansöka om medlemskap i
Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS.
Av den utredning som kommunledningsförvaltningen tog fram inför
kommunstyrelsens beslut framgår det att förvaltningen anser att det är av
största vikt att medborgarna erbjuds lika villkor som om kommunen varit med i
AÖS, om kommunstyrelsen beslutar att inte ansöka om medlemskap. Detta
för att kommunen ska uppnå det strategiska målet kring medborgaren i fokus.
Enligt förvaltningen kan det strategiska målet uppnås genom att kommunen,
via tekniska nämnden som är den nämnd som ansvarar för
renhållningsfrågorna:
arbeta aktivt med att nå de nationella miljömålen,
följa ny lagstiftning,
fastställa taxor i paritet med AÖS,
erbjuda sortering av matavfall,
uppnå resultat som ligger på samma nivå som närliggande kommuner
samt minskade kostnader enligt Nils Holgersson-rapporten avseende
avfall,
✓ erbjuda ökad tillgång till återvinningsstationen Siggestorp
✓
✓
✓
✓
✓

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen ger tekniska
nämnden i uppdrag att arbeta med ovanstående punkter samt att nämnden får
i uppdrag att rapportera till kommunstyrelsen hur arbetet fortlöper i samband
med delårsuppföljningar och årsredovisning.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 216/2017, ”Beslut om
uppdrag till tekniska nämnden angående renhållning”, 2017-06-21.
✓ Tjänsteskrivelse ”Uppdrag till tekniska nämnden angående
renhållning”, kommunalråd Anna-Karin Skatt, 2017-06-09.
✓ Tjänsteskrivelse ”Avfall Östra Skaraborg (AÖS), kommunjurist Jenny
Beckman, 2017-01-30.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt
tekniska nämnden att:
 arbeta aktivt med att nå de nationella miljömålen,
 följa ny lagstiftning,
 fastställa taxor som är i nivå med, dock ej högre än, AÖS
taxor när Tidaholms kommun har en verksamhet som är
jämförbar med AÖS verksamhet.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017-08-16

Kommunstyrelsen






erbjuda sortering av matavfall,
uppnå resultat som ligger på samma nivå som närliggande
kommuner samt minskade kostnader enligt Nils
Holgersson-rapporten avseende avfall,
 erbjuda ökad tillgång till återvinningsstationen Siggestorp
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt
tekniska nämnden att rapportera till kommunstyrelsen hur arbetet
fortlöper i samband med delårsuppföljningar och årsredovisning.

Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att:
• arbeta aktivt med att nå de nationella miljömålen,
• följa ny lagstiftning,
• fastställa taxor som är i nivå med, dock ej högre än, AÖS taxor
när Tidaholms kommun har en verksamhet som är jämförbar
med AÖS verksamhet.
• erbjuda sortering av matavfall,
• uppnå resultat som ligger på samma nivå som närliggande
kommuner samt minskade kostnader enligt Nils Holgerssonrapporten avseende avfall,
• erbjuda ökad tillgång till återvinningsstationen Siggestorp
• Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att
rapportera till kommunstyrelsen hur arbetet fortlöper i samband med
delårsuppföljningar och årsredovisning
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-12
Ärendenummer
2021/219

Kommunstyrelsen

Anna Eklund
0502-60 60 48
anna.eklund@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse-Beslut om yttrande till kommunrevisionen
angående rekommendationer i granskningsrapport
Ärendet
Kommunens revisorer har, med stöd av sakkunniga (Deloitte AB) genomfört
en granskning av kommunstyrelsen styrning och uppföljning av kommunens
ekonomi och verksamhet. Revisionsfrågan var om kommunstyrelsen har
säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens ekonomi
och verksamhet?
Kommunens revisorer gör bedömningen att kommunstyrelsen delvis har
säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens ekonomi
och verksamhet. Bedömningen bygger på att det finns tillgång och
ändamålsenlighet av strukturer och system avseende styrning och ledning ur
den formella aspekten. Revisorerna bedömer dock att det finns möjlighet till
förbättring gällande tillämpning och effektivitet av strukturer/modellen i
praktiken.
I granskningsrapporten lyfter revisorerna ett antal iakttagelser samt ger ett
antal rekommendationer till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
rekommenderas att:
• formalisera och strukturera uppsiktspliktens innebörd, omfattning och
genomförande,
• tillse att uppsikt även utövas över andra aspekter (än ekonomin) av
nämndernas verksamheter på ett strukturerat och systematiserat sätt,
• verka för kontinuitet och långsiktighet vid utformning av strategiska mål
och strategier,
• förtydliga kopplingen mellan mål och medel samt säkerställ att mål
och medel harmoniserar,
• utred ändamålsenlighet av nuvarande riktlinje avseende nämndernas
över- och underskott.
Kommunens revisorer önskar få ta del av kommunstyrelsen syn på den
rekommendation som riktas till kommunstyrelsen senast 2021-01-10.
Beslutsunderlag
✓ PM ” Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning”,
Kommunens revisorer, 2021-10-21.
✓ Granskningsrapport ”Kommunstyrelsens styrning och ledning”,
sakkunnig Revsul Dedic och sakkunnig Jimmy Lindberg, Deloitte AB,
september 2021.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Förslag till yttrande
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot de synpunkter som kommunens
revisorer framför i och med sin granskning samt kommer att genomföra
aktiviteter och vidta åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer. Det
pågår redan ett arbete med att förtydliga och strukturera uppsiktspliktens
innebörd, omfattning och genomförande vilket ligger i linje med kommunens
revisorers rekommendationer.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte påverka barn i direkt mening.
Förslag till beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande
som sitt och skicka det till revisorerna.
Sändlista
Revisorerna
Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/342

§ 142 Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför
mandatperioden 2022-2026
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att tillsätta en arvodesberedning som utgörs av
kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande
utses till beredningens ordförande och kommunfullmäktiges andre vice
ordförande utses till beredningens vice ordförande.
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att ge beredningen i uppdrag att se över och utvärdera
reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande
mandatperiod 2022-2026 i enlighet med förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige får, i enlighet med sin arbetsordning, tillsätta en eller flera
fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Inför varje ny mandatperiod är det brukligt att se över
arvodesbestämmelserna för förtroendevalda. Kommunfullmäktiges presidium
har därför, tillsammans med de politiska gruppledarna, väckt frågan om att
tillsätta en arvodesberedning för översyn av reglemente för ersättning till
förtroendevalda inför kommande mandatperiod 2022-2026.
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med gruppledarna
konstaterat att det inte finns någon politisk viljeinriktning om att genomföra
några större förändringar av nuvarande arvodesbestämmelser och föreslår
därför att kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen ska utgöras av
kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges ordförande föreslås vara
beredningens ordförande och kommunstyrelsens andra vice ordförande
föreslås vara beredningens vice ordförande.
Förslag till uppdragsbeskrivning för beredningen:
Uppdraget innebär att utvärdera nuvarande arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Tidaholms kommun och att eventuellt föreslå förändringar
som ska gälla från nästa mandatperiod efter 2022 års val. Uppdraget ska
främst bestå av att förtydliga nuvarande bestämmelser utifrån de
frågeställningar som kommunfullmäktiges presidium har hanterat för tolkning
under nuvarande mandatperiod.
Arvodesberedningen ska föra protokoll för sina sammanträden vilket framgår
av § 51 i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Arvodesberedningens arbete föreslås vara klart för beslut i
kommunfullmäktige senast juni år 2022 för att reglementet ska kunna gälla
under kommande mandatperiod.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att tillsätta en arvodesberedning som utgörs av
kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande
utses till beredningens ordförande och kommunfullmäktiges andre vice
ordförande utses till beredningens vice ordförande.
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att ge beredningen i uppdrag att se över och utvärdera
reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande
mandatperiod 2022-2026 i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om tillsättande av arvodeberedning inför
mandatperioden 2022-2026”, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-29.
✓ Reglemente om ersättningar till förtroendevalda.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-10-29
Ärendenummer
2021/342

Kommunstyrelsen

Anna Eklund
0502-60 60 48
anna.eklund@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Beslut om tillsättande av arvodeberedning inför
mandatperioden 2022-2026
Ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med de politiska
gruppledarna beslutat att föreslå att tillsätta en arvodesberedning för översyn
av reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande
mandatperiod 2022-2026.
Beslutsunderlag
✓ Reglemente om ersättningar till förtroendevalda.
Utredning
Kommunfullmäktige får, i enlighet med sin arbetsordning, tillsätta en eller flera
fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Inför varje ny mandatperiod är det brukligt att se över
arvodesbestämmelserna för förtroendevalda. Kommunfullmäktiges presidium
har därför väckt frågan om att tillsätta en arvodesberedning.
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med gruppledarna
konstaterat att det inte finns någon politisk viljeinriktning till att genomföra
några större förändringar av nuvarande arvodesbestämmelser och föreslår
därför att kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen ska utgöras av
kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges ordförande föreslås vara
beredningens ordförande och kommunstyrelsens andra vice ordförande
föreslås vara beredningens vice ordförande.
Förslag till uppdragsbeskrivning för beredningen:
Uppdraget innebär att utvärdera nuvarande arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Tidaholms kommun och eventuellt föreslå förändringar att
gälla från nästa mandatperiod efter 2022 års val. Uppdraget ska främst
utgöras av att förtydliga nuvarande bestämmelser utifrån de frågeställningar
som kommunfullmäktiges presidium har hanterat för tolkning under nuvarande
mandatperiod.
Arvodesberedningen ska föra protokoll för sina sammanträden. (51 §
Kommunfullmäktiges arbetsordning).
Arvodesberedningens arbete föreslås vara klart för beslut i
kommunfullmäktige senast juni 2022 för att kunna gälla under kommande
mandatperiod.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn
Förslag till beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillsätta en
arvodesberedning som utgörs av kommunfullmäktiges presidium där
kommunfullmäktiges ordförande utses till beredningens ordförande och
kommunfullmäktiges andre vice ordförande utses till beredningens vice
ordförande.
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
beredningen i uppdrag att se över och utvärdera reglementet för
ersättning till förtroendevalda inför kommande mandatperiod
2022-2026 i enlighet med förslaget.
Sändlista
Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Tillämpningsområde
§1
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 §
kommunallagen (2017:725). Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ
utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån, förlorad
semesterförmån samt årsarvode, dagarvode, ersättningar för särskilda
kostnader, resekostnadsersättning och traktamente.
Med kommunalt organ menas kommunfullmäktige, av kommunfullmäktige
tillsatt beredning, kommunstyrelse, kommunal nämnd, av kommunstyrelse
eller av kommunal nämnd tillsatt beredning och revisor. Till
beredning räknas inte bara beredning i egentlig mening utan även
arbetsutskott, delegation, kommitté och dylikt.
Ledamöter i kommunens bolag erhåller ersättningar i enlighet med
reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun.
Bolagens styrelser beslutar dock själva om fast arvode vid bolagens
årsstämmor i enlighet med aktiebolagslagen.

Tolkning
§2
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunfullmäktiges presidium.

Årsarvode
§3
Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) och vice ordförande
(oppositionsråd) har rätt till årsarvoden enligt följande:
Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode 90 procent av gällande
riksdagsmannaarvode x 12 månader.
Kommunstyrelsens vice ordförande erhåller som årsarvode 70 procent av
gällande riksdagsmannaarvode x 12 månader.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har varje år rätt att ta ut
den ledighet som motsvarar semester som en arbetstagare med motsvarande
ålder är berättigad till enligt AB 17.
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Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har rätt till förmåner enligt
de grunder som gäller för arbetstagare i grupp 1 i AB17.

Fast arvode till ordförande och vice ordförande
§4
Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunens
nämnder och gemensamma nämnder samt överförmyndare och
kommunrevision har rätt till fast arvode. Det fasta månatliga arvodet är uttryckt
i procent av gällande riksdagsmannaarvode och utgår enligt följande:
Ordförande

Vice ordförande

Kommunfullmäktige

4

2

Social- och omvårdnadsnämnd

25

12,5

Barn- och utbildningsnämnd

20

10

Samhällsbyggnadsnämnd

20

10

Kultur- och fritidsnämnd

15

7,5

Jävsnämnd

2

1

Valnämnd (endast valår)

2

1

Ordförande

Vice ordförande

-

3

Ordförande

Ledamöter

Kommunrevision

3

2

Överförmyndare

15

Den gemensamma nämnden för
samhällsskydd mellersta Skaraborg

Fast arvode till ordförande och vice ordförande innefattar allt arbete som är
förenat med respektive uppdrag förutom protokollfört sammanträde med egen

339

5/10

nämnd och dess arbetsutskott där det utgår dagarvode enligt § 5.

Dagarvode
§5
Förtroendevalda har rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode, så kallat
dagarvode. Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40
procent av heltid (kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande) har
aldrig rätt till dagarvode.
Dagarvode utgår för:
•

sammanträde med organ den förtroendevalde tillhör om det förs
protokoll eller likvärdiga anteckningar,

•

sammanträden med kommunfullmäktige,

•

förrättning om beslut är taget i nämnden eller av nämnden utsedd
beslutsdelegat,

•

överläggningar, avstämningar med företrädare för andra nämnder och
styrelser i Tidaholms kommun och med externa organisationer och
myndigheter.

Dagarvode utgår inte för:
•

gruppmöte för ledamöter och ersättare som sitter i kommunfullmäktige
inför sammanträden med kommunfullmäktige,

•

deltagande i kurser och konferenser samt studiebesök.

Det utgår inget separat dagarvode för gruppmöte inför sammanträden med
nämnder och styrelser, men tid för gruppmöte räknas samman med tid för
sammanträdet. Separat dagarvode utgår ej heller för sammanträde med
kommunfullmäktiges valberedning i anslutning till kommunfullmäktiges
sammanträde, men tid för valberedningens sammanträde räknas samman
med tid för kommunfullmäktiges sammanträde.
Dagarvode utges med följande belopp:
Sammanträdens omfattning:

Procent av gällande
riksdagsmannaarvode:

Upp till och med 4 timmar (halvt)

1

Mer än 4 timmar (helt)

2
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Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller
motsvarande har inte rätt till arvode med högre sammanlagt belopp än ett helt
dagarvode.
Revisorerna erhåller dagarvode vid utförande av granskningsarbete.

Förlorad arbetsförtjänst och annan ersättning
§6
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för
Tidaholms kommun har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.
Detta gäller dock inte förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst
40 procent av heltid.
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon
lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst,
för tid då denne är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit
partiell eller generell tjänstledighet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utges med följande belopp:
För den som kan styrka förlorad arbetsförtjänst utges detta belopp. Dock
högst 1/165:e del av riksdagsmannaarvodet per timma
Den som inte kan verifiera till vilket belopp förlorad arbetsförtjänst uppkommit
erhåller ett schablonbelopp per timma motsvarande 50 procent av 1/165:e del
av riksdagsmannaarvodet.
I de fall en förtroendevald uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller
föräldrapenning utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går
miste om på grund av sitt förtroendeuppdrag. Begärt belopp ska styrkas med
intyg eller liknande.
Rätten till ersättning omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande. Rätten till ersättning omfattar dessutom nödvändig ledighet för
förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden
där det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Ersättning för förlorad pensions- och semesterförmån
§7
Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår i form av årliga avgifter till
tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 4,5 procent av den
sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst som den
förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen
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under året. För att ersättning för förlorad pensionsförmån ska utgå krävs att
ersättningen överstiger fastställt minimibelopp om 100 kronor per år.
Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring hos KPA. Genom
betalning av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att
ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.
För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att ha
anställning gäller andra regler än första och andra stycket ovan. Den
förtroendevalde har istället rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med
verifierat belopp förutsatt att denne kan styrka att pensionsförmån har
förlorats.
Ansökan om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 7 § tredje stycket
(egen företagare) ska framställas i samband med pensionering dock senast
inom två år från pensionstillfället.
Förlorad semesterförmån ersätts med maximalt 14 procent av utbetald
ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Kostnadsersättning för barntillsyn
§8
Förtroendevald har, vid behov av extra barntillsyn till följd av deltagande av
sammanträde eller förrättning, rätt till ersättning för barnomsorg med belopp
som i det aktuella fallet motsvarar avgiften för kommunal barnomsorg.

Reseersättningar och traktamente
§9
För resa inom kommunen med syfte att delta i sammanträde eller
motsvarande har förtroendevald, om resvägen överstiger tre kilometer enkel
resa, rätt till reseersättning enligt de bestämmelser som gäller för kommunens
arbetstagare.
För deltagande i sammanträde eller motsvarande utom kommunen har
förtroendevald rätt till reseersättning och traktamente enligt de bestämmelser
som gäller för kommunens arbetstagare.
Den längsta ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta
bostaden till sammanträdes/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger
kan kommunfullmäktiges presidium medge att ersättning utgår från annan
plats.
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Övriga kostnader
§ 10
För andra kostnader än de som avses i 8-9 §§ betalas ersättning om den
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl föreligger.
Ersättningar för övriga kostnader kan till exempel vara kostnader som
föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av funktionsnedsatt person som
vistas i den förtroendevaldes bostad.
Funktionsnedsatt förtroendevald kan ha särskilda kostnader för att kunna
fullgöra uppdraget. Häri kan ingå kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp
med inläsning av handlingar.

Pension, avgångsersättning, livränta etc. med mera
§ 11
Regler för pension, avgångsersättningar och omställningsstöd har antagits av
kommunfullmäktige enligt rekommendation av Sveriges kommuner och
landsting, SKL.
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet i Tidaholms kommun.
PBF, bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda
gäller sedan 2003 för förtroendevalda med årsarvode på heltid eller betydande
del av heltid (minst 40 procent). PBF innehåller förmånerna
visstidspension, sjukpension, ålderspension, livränta, efterlevnadspension och
avgångsersättning. För att få rätt till visstidspension krävs att den
förtroendevalde fyllt 50 år när uppdraget upphör. Om inte den förtroendevalde
fyllt 50 år kan det istället finnas rätt till en avgångsersättning.
Avgångsersättning utges i maximalt fem år. Visstidsersättning och
avgångsersättning samordnas med inkomster. Innan visstidspension
samordnas med inkomster gäller ett fribelopp på 3,5 prisbasbelopp.
Från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val gäller även
pensionsbestämmelserna OPF-KL. OPF-KL tillämpas för förtroendevalda som
tillträder från och med valet 2014 med uppdrag på heltid eller betydande del
av heltid. OPF-KL gäller inte för förtroendevalda som omfattas av PBF,
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.
Pensionsbestämmelserna gäller oavsett uppdragets omfattning och
förmånerna är avgiftsbaserad ålderspension, sjukpension, efterlevnadsskydd
och familjeskydd.
Till avgiftsbestämd ålderspension avsätts en pensionsavgift som är 4,5
procent av pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30
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procent av pensionsgrundande inkomst däröver. Pensionsgrundande inkomst
är årsarvode, sammanträdesersättningar och andra kontanta ersättningar.
Omställningsstödet är tidsbegränsat och består av två delar; aktiva
omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd. Ekonomiskt
omställningsstöd kan utges i maximalt tre år. Ett förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan utges i direkt anslutning till att tidigare stöd upphört om
den förtroendevalde då fyllt 61 år.

Försäkringsskydd
§ 12
Förtroendevalda i Tidaholms kommun omfattas av ett visst
försäkringsskydd på samma sätt som anställda inom Tidaholms kommun.
Detta gäller framförallt inom ansvarsförsäkring samt tjänstereseförsäkring.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ett mer omfattande
försäkringsskydd vad gäller trygghetsförsäkringar.

Gemensamma förutsättningar för att erhålla ersättningar
§13
Arvodet enligt 3-4 §§ betalas ut utan ansökan. Arvode enligt 5 § betalas ut
efter ansökan.
Årsarvoden och fast arvode betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga
ersättningar betalas ut en gång per månad. Utbetalning per månad sker efter
att ansökan har lämnats in på den av kommunen fastställda blanketten.
Blanketten ska undertecknas av den förtroendevalde och sedan granskas och
signeras av respektive organs sekreterare alternativt förvaltningschef. När
granskningen är klar ska blanketten lämnas till ordförande för attest.
För att få ersättning enligt 6-10 §§ ska den förtroendevalde begära ersättning
för sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot
dem.
Utbetalning av ersättningar för förlorad arbetsförtjänst får inte grundas på
uppgift äldre än ett år. Samtliga förtroendevalda som innehar anställning eller
på annat sätt har möjlighet att verifiera inkomstbortfall anmäler den förlorade
arbetsförtjänsten genom att överlämna intyg från arbetsgivare eller annan
utbetalare där det framgår inkomstbortfallets storlek.
Under mandatperioden åligger det den förtroendevalde att inkomma med ny
inkomstuppgift vid eventuellt ändrade inkomstförhållanden.
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Preskriptionsregler
§14
Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska framställas senast inom
ett år från dagen för det sammanträde eller motsvarande där förlusten
uppkom.
Ansökan om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast
inom två år från dagen för det sammanträde eller motsvarande där förlusten
uppkom.
Ansökan om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas
senast inom ett år från dagen för det sammanträde eller motsvarande där
kostnaden uppkom.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/466

§ 143 Beslut om revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med
upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 43/2021, att återremittera ärendet
om revidering av kommunstyrelsens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 213/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 43/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med
upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag med
tillägget att det i § 19 punkt 7 i reglementet ska läggas till
”landsbygdssäkring”.
- Lena Andersson föreslår arbetsutskottet besluta enligt förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för
kommunstyrelsen efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-10-15.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 213/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för kommunstyrelsen”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-04-29.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

346

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

✓ Kommunstyrelsens beslut § 43/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente kommunstyrelsen”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-23.
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text.
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och
grön (tillägg) text.
✓ SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

347

Utdragsbestyrkande

1/4

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-10-15
Ärendenummer
2019/466

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente för
kommunstyrelsen efter ytterligare återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03 (§ 43/2021) att återremittera ärendet
om revidering av kommunstyrelsens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06 (§ 213/2021) återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 43/2021.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 213/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för kommunstyrelsen”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-04-29.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 43/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente kommunstyrelsen”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-23.
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text.
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och
grön (tillägg) text.
✓ SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Utredning
Nedan följer en genomgång av varje sakyrkande från kommunstyrelsens
beslut § 43/2021 med en analys om vilka konsekvenser det får om yrkandet
tas med i reglementet.
Landsbygdssäkring
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 19 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
I kommunledningsförvaltningens förslag till reglemente ser § 19 p. 7 ut enligt
följande:

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
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1) Styrelsen ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-,
tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och
folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte finns något hinder mot att
lägga till landsbygdssäkring i den aktuella bestämmelsen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar även att ovan punkt är områden
som ska beaktas i handläggningen, men att det inte görs någon särskild
prövning av dem i varje beslut. Undantaget är barnrättsbedömning enligt
barnkonventionen, vilket kommunstyrelsen särskilt beslutat om ska ha en
särskild del i tjänsteskrivelsen. Det betyder att ett tillägg i reglementet inte
kommer att innebära att det i varje enskilt ärende görs en specifik
landsbygdssäkring.
En eventuell konsekvens av tillägget kan bli att förvaltningarna i beredningen
av ärenden inte vet vad begreppet innebär och inte heller vad politiker
förväntar sig i en landsbygdssäkring. Detta får i sådana fall visa sig i den
fortsatta hanteringen av ärendena, t.ex. genom återremiss om
kommunstyrelsen inte är nöjd med beslutsunderlaget i ett specifikt fall.
Kommunstrategiskt perspektiv
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att
ha in texten ”Frågor som styrelsen ansvarar för men som också kan
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av styrelsen lyftas till
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt.
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Kommunledningsförvaltningen anser att om det är en fråga som kan bedömas
i ”ett kommunstrategiskt perspektiv” är den frågan sannolikt av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det behöver därför inte
regleras i reglementet att kommunfullmäktige ska besluta i frågan. Det kan
snarare leda till tolkningssvårigheter med ytterligare ett begrepp för styrelsen
att ta ställning till.
Vidare skulle det strida mot kommunallagen att ange att styrelsen kan lyfta
sådana frågor till kommunfullmäktige, eftersom det är ett krav i
kommunallagen att kommunstyrelsen ska lyfta sådana frågor till
kommunfullmäktige.
Med hänsyn till ovanstående tolkningssvårigheter anser
kommunledningsförvaltningen att det inte är lämpligt med tillägget i
reglementet.
Om kommunstyrelsen trots det önskar föreslå fullmäktige ändringen bör
följande övervägas:
- är avsikten att bestämmelsen ska omfatta frågor utöver de som anges i
5 kap. 1 § kommunallagen, dvs. de av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen.
Kommunstyrelsen
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-

problematiken med att kommunstyrelsen kan lyfta enligt förslaget i
jämförelse med att fullmäktige ska fatta beslut om den
kommunstrategiska frågan även är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.

Samråd med myndigheter
- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
Kommunledningsförvaltningen ser inget hinder mot det föreslagna tillägget.
Enligt 8 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet inom sitt
verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. Enligt förarbetena till
bestämmelsen (prop. 2016/17:180 s. 293) är samverkansskyldigheten
generell men inte obegränsad. Det betyder att kommunens nämnder redan
ska samverka med andra myndigheter när det finns behov.
Ordföranden
- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barnoch utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden
bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
I förslaget till reglemente ser 29 § ut som följer:
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda styrelsens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
styrelsen vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att styrelsens beslut verkställs.

Härutöver ska styrelsens ordförande under styrelsen:
1) Ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning.
Kommunstyrelsen
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2) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling, ekonomiska intressen samt effektiviteten i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3) Främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga
nämnder och fullmäktige.
4) Representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt
annat i ett särskilt fall.
Det kan konstateras att sakyrkandet inte är anpassat till kommunstyrelsen
utan att det utgår från barn- och utbildningsnämnden, vilket troligen är en
felskrivning. Utgångspunkten är således att sakyrkandet bör ändras och
anpassas till kommunstyrelsen. Aktuell paragraf i kommunstyrelsens
reglemente har även fler punkter än den paragrafen i nämndernas
reglemente.
Kommunledningsförvaltningens förslag till 29 § i reglementet stämmer överens
med SKR:s förslag på reglemente (se s. 42-43). Förvaltningen bedömer att
de punkter som ingår i sakyrkandet redan är med i förslaget till 29 § (förutom
p. 3). Det är därför inte lämpligt att enbart lägga till punkterna, utan i sådana
fall bör de som formuleras om även tas bort.
Utöver ovanstående ser kommunledningsförvaltningen inte något hinder mot
ändring av 29 § i reglementet. Så länge avsikten är att samtligt i förslaget ska
vara kvar och att visst tillägg ska göras kan kommunledningsförvaltningen inte
se några direkta konsekvenser av en ändring.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen har härmed gjort en konsekvensanalys av de
sakyrkanden som framfördes på kommunstyrelsen 2021-03-03 och anser att
återremissen är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen har även gjort ändringar i 22 § i reglementet,
efter att fullmäktige har beslutat att beslut med anledning av E-förslag alltid
ska fattas av fullmäktige. I övrigt kvarstår förvaltningens ursprungliga förslag
till reglemente. Förvaltningen har alltså inte genomfört någon av de ändringar
som var föreslagna i sakyrkandena i det aktuella beslutet. Detta eftersom
kommunstyrelsen återremitterade ärendet och därmed aldrig fattade beslut
om att bifalla sakyrkandena.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-06

Kommunstyrelsen

2019/466

§ 213 Beslut om revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 43/2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har, § 43/2021, beslutat att återremittera ärendet om
revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.”
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med
upprättat förslag.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 43/2021.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 108/2021 ”Beslut om
revidering av reglemente för kommunstyrelsen”, 2021-09-22.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-04-29.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 43/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente kommunstyrelsen”, 2021-03-03.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-06

Kommunstyrelsen

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-23.
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text.
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och
grön (tillägg) text.
✓ SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-29
Ärendenummer
2019/466

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen efter återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2021-03-03 (§ 43/2021) beslutat att återremittera
ärendet om revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande. Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 43/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente kommunstyrelsen”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-23.
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text.
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och
grön (tillägg) text.
✓ SKR:s underlag- Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Utredning
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Arbetsmiljöansvar och dess delegering
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-13 (§ 18/2021) att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.
Inom ramen för den utredningen har följande framkommit. Enligt 6 kap. 6 §
kommunallagen (2017:725, KL) ska nämnderna var och en inom sitt område
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning
som gäller för verksamheten.
Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) gäller lagen för varje
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.
Kommunstyrelsen
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AML utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de reglementen
som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som respektive nämnd
ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se till att dessa regler
följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av nämndernas
reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal.
Med hänsyn till ovanstående har kommunstyrelsen beslutat att ta bort den
aktuella delegeringen från delegationsordningen samt att uppmana
nämnderna att ta in delegationen i sina delegationsordningar. Reglementena
påverkas inte av denna fråga.
Eventuell förändring av om kommunstyrelsen ska vara anställningsnämnd
påverkar reglementena
Det är fullmäktige som bestämmer hur nämnderna i en kommun ska
organiseras. Fullmäktige får enligt 6 kap. 2 § kommunallagen (2017:725, KL)
besluta
1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela
kommunen,
2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av
kommunen,
3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera
anläggningar, och
4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.
I Tidaholms kommun har fullmäktige beslutat att organisera nämnderna utifrån
p. 1, genom att i reglementena tilldela de olika nämnderna ansvar över olika
verksamheter i hela kommunen.
I kommunstyrelsens reglemente anges dock att kommunstyrelsen är
anställningsmyndighet för hela kommunen (§ 8). Detta betyder att
kommunstyrelsen får karaktär av att vara utförarnämnd och att övriga
nämnder får karaktär av att vara beställarnämnder, när det gäller personal.
Det vill säga att kommunstyrelsen har fått i uppdrag av fullmäktige att anställa
personal och sedan tillhandahålla denna personal till övriga nämnder. Det är
dock inte så som nämndsorganisationen ser ut i Tidaholms kommun,
reglementena är inte i övrigt utformade för en sådan organisation.
Vidare regleras följande gällande nämndernas ansvar och befogenheter i
kommunallagen. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om (6 kap. 3 §
KL). Vidare ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten (6 kap. 6 § KL).
Utgångspunkten i kommunallagen är således att nämnderna ska bedriva sitt
arbete självständigt. När nämnden formellt sett inte är anställningsmyndighet
och därmed inte äger sin viktigaste resurs, personalen, uppkommer frågan om
det går att särskilja personalansvar från verksamhetsansvar. Den frågan blir
normalt löst genom att organisering utgår från beställar-utförarmodellen.
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Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att ovan inte har inneburit några
problem i praktiken när kommunstyrelsen varit anställningsmyndighet. Det är
dock viktigt, eftersom fullmäktige har beslutat att organisera nämnderna så att
de ansvarar för olika verksamheter, att ändra reglementena så att även
nämnderna är anställningsmyndighet för den personal som arbetar inom
nämndens förvaltning. Detta för att nämnden fullt ut ska kunna ta det ansvar
som krävs enligt kommunallagen.
De frågor som kvarstår i kommunstyrelsens reglemente gällande personal är
av sådan övergripande karaktär att styrelsen inte ges en alltför ingripande roll i
förhållande till nämndernas ansvar för förvaltningen. De bör därmed vara kvar
i reglementet.
När det gäller förvaltningschefer och förvaltningsekonomer är det lämpligt att
dessa även fortsatt anställs av kommunstyrelsen. Det är också i enlighet med
SKR:s förslag på reglemente.
Upplysningsvis har detta inte någon påverkan på de flesta arbetsrättsliga
regler. Eftersom kommunen är en och samma juridiska person, utgör
kommunen arbetsrättsligt också en och samma arbetsgivare.
Frågor av principiell betydelse
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Det finns inte någon skrivning i förvaltningens förslag till reviderade
reglementen om frågor av principiell betydelse eftersom detta är reglerat i
ovan bestämmelse och därmed redan är tillämplig i samtliga nämnders arbete.
Det är inte heller med i SKR:s mall som förvaltningen har utgått från. En
nämnd, eller styrelsen, ska alltså redan lyfta sådana frågor till fullmäktige.
Om detta inte görs riskerar beslutet att upphävas vid en laglighetsprövning.
Det kan även påverka fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för nämnden eller
styrelsen.
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte är nödvändigt med ett tillägg i
reglementet.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen bedömer att återremissen härmed är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen bör besluta
föreslå fullmäktige att anta förslaget till nytt reglemente för kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.
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§ 43 Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders
reglementen utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya
rekommendationer.
Förvaltningen har därmed även tagit fram ett förslag till revidering av
kommunstyrelsens reglemente.
För närvarande pågår en utredning om hur kommunen ska arbeta med
näringslivsfrågor. Beroende på vad utredningen kommer fram till kan ansvaret
föreslås flytta till en annan nämnd. Tills utredningen är klar kvarstår ansvaret
för dessa frågor hos kommunstyrelsen (§ 3).
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med
upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 19 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att
ha in texten ”Frågor som styrelsen ansvarar för men som också kan
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av styrelsen lyftas till
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt.
- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barnoch utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden
bestämt annat i ett särskilt fall.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering:
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas.
Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena.
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
✓ Arbetsutskottets beslut § 9/2021 ”Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen”, 2021-02-17.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-23.
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text.
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och
grön (tillägg) text.
✓ SKR:s underlag- Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Sändlista
Kommunledningsförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-01
Ärendenummer
2019/466

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders
reglementen utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya
rekommendationer.
Förvaltningen har därmed även tagit fram ett förslag till revidering av
kommunstyrelsens reglemente.
För närvarande pågår en utredning om hur kommunen ska arbeta med
näringslivsfrågor. Beroende på vad utredningen kommer fram till kan ansvaret
föreslås flytta till en annan nämnd. Tills utredningen är klar kvarstår ansvaret
för dessa frågor hos kommunstyrelsen (§ 3).
Beslutsunderlag
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text.
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och
grön (tillägg) text.
✓ SKR:s underlag- Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
KS
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Antagen av kommunfullmäktige 1998-05-25.
Ändringar/kompletteringar antagna av kommunfullmäktige 1998-08-31,
1999-02-22, 2000-03-27, 2001-08-27, 2001-11-26, 2002-11-25, 200402-23, 2004-03-29, 2005-04-25, 2006-05-29, 2008-01-28, 2008-02-25,
2008-12-15, 2010-03-29, 2015-10-26, 2017-06-26, 2018-10-29 samt
2021-XX-XX.

A Kommunstyrelsens uppgifter
§ 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha
uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning samt leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning samt fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp
fastställda mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.
Under styrelsen lyder kommunens förvaltningsorganisation. Styrelsen är även
pensionsmyndighet i Tidaholms kommun.
Styrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet:
•
•

Beslut om stopp för ytterligare investeringar
Slutligt beslut när två nämnder är oense
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen
§ 2 Allmänt om styrelsens ledningsfunktion och styrfunktion
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv
och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter
Styrelsen ska:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leda arbetet med, och samordna utformningen av, övergripande och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är
förbehållna annan nämnd.
Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut.
Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 §
kommunallagen eller enligt annan lag eller författning.
Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, kommunikationssystem, ledningssystem, förtroendemannaregister och övriga
kommunövergripande IT-system.
Ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585)
följs.
Anställa direktör samt besluta om instruktion för denne.
Göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder
och andra myndigheter.
Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar.
Ha ett övergripande ansvar för, och leda arbetet med, att effektivisera
den kommunala administrationen.
Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet i kommunen.
Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna.
Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Leda och samordna jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom
kommunen.
Ha ett övergripande ansvar för, och samordna, den kommunala planeringen i samhällsbyggnadsfrågor såsom översiktsplanering, bostadspolitik samt planering av användning av mark och vatten.
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•

•
•
•
•
•
•

•

Följa upp alla nämnders arbete med att minska negativ påverkan på
miljö och klimat i all verksamhet och insatser för åtgärder med klimatanpassningar för att skydda verksamheten.
Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i
enlighet med kommunallagen.
Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
Ha hand om åtgärder för att utveckla näringsliv och sysselsättning i
kommunen, inklusive ett gott företagsklimat.
Ha hand om kommunens centrala funktion för information, kommunikation och marknadsföring.
Ha hand om kommunens folkhälsoråd.
Ansvara för att funktionsnedsattas intressen beaktas när kommunen
behandlar ärenden samt att samrådsorgan för funktionshinderfrågor
finns.
Ansvara för kontroll, styrning och samordning av upphandlings- och inköpsverksamheten i kommunen.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta
om remiss av sådana ärenden.
§ 4 Företag och stiftelser
Styrelsen ska:
1) Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst
vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv,
men även avseende övriga förhållanden som har betydelse för kommunen.
2) Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade.
3) Ansvara för att det hålls regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna.
4) Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i.
5) Årligen, senast i april månad, i beslut pröva om den verksamhet som
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet samt om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om
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styrelsen finner att det förekommer brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
6) Svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i, t.ex. genom att
utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombud.
§ 5 Kommunalförbund
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning
Styrelsen ska:
1) Ha hand om kommunens medelsförvaltning, förutom fastighetsförvaltning, och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften
ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter, att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning
av förfallna fordringar.
2) Ansvara för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
handha kommunens donationsförvaltning samt, efter samtycke från
annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
3) Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen.
4) Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (1997:614)
om kommunal redovisning.
5) Upprätta årsredovisning och delårsrapporter i enlighet med lag om
kommunal redovisning.
6) I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som
avsatts till pensionsförpliktelser.
§ 7 Delegering från fullmäktige
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
•
•

•
•

Uppta lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd
beloppsram samt andra riktlinjer.
Köp och försäljning av fastigheter upp till ett belopp som motsvarar 50
prisbasbelopp.
Försäljning av tomt- och industrimark inom planlagt område och inom
de riktlinjer i övrigt kommunfullmäktige fastställt.
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•

•

•
•

Ge berörd nämnd i uppdrag att upprätta detaljplaner som inte överensstämmer med fullmäktiges beslut avseende översiktsplan eller motsvarande beslutsunderlag som är av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning samt sluta annat avtal.
Tillstånd att använda kommunens vapen.
Besluta om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är
av principiell betydelse eller när yttrandet inte hinner behandlas av
fullmäktige. Styrelsen ska, om möjligt, samråda med berörd nämnd vid
handläggning av den här typen av yttranden.

§ 8 Personalpolitik och personalansvar
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning samt förvaltningschefer och förvaltningsekonomer. Styrelsen och nämnderna har hand
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges nedan.
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har då bland annat i uppgift att:
•

•

•

•
•
•

Med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal, reglera frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare.
Förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11–14 §§ och 38 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde.
Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare.
Besluta om stridsåtgärd.
Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.
Verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen samt ge råd och biträde i personalpolitiska frågor.

Uppföljningsfunktionen
§ 9 Styrelsens uppföljning
Styrelsen ska:
•

Övervaka att, av fullmäktige fastställda, kvalitetskrav, mål, riktlinjer och
program för verksamheten samt ekonomi följs upp av nämnderna.
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•
•
•

•

•

Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt.
Övervaka och följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.
Två gånger under verksamhetsåret rapportera till fullmäktige hur kommunens samtliga verksamheter utvecklats mot bakgrund av fastställda
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag,
avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv.
Två gånger varje år lämna en redovisning till fullmäktige över motioner
och e-förslag som kommit in till fullmäktige under året och som inte har
slutbehandlats av fullmäktige eller nämnd.

Särskilda uppgifter
§ 10 Processbehörighet
Styrelsen får själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att
själv föra talan i målet.
§ 11 Krisledning och höjd beredskap
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap samt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen
(1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns
i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna
och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
§ 12 Arkivmyndighet
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård finns i kommunens arkivreglemente som fullmäktige har antagit.
§ 13 Anslagstavla och webbplats
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i, och ansvarar för, kommunens externa och
interna webbplats.
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§ 14 Författningssamling
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen
och se till att denna hålls tillgänglig på det sätt som lag kräver att den finns
tillgänglig på.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna
gemensamma bestämmelser
§ 15 Uppdrag och verksamhet
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Styrelsen ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att styrelsen ska
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Styrelsen ansvarar för att bedriva sin verksamhet
inom angiven budgetram.
§ 16 Organisation inom verksamhetsområdet
Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 17 Behandling av personuppgifter
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i styrelsens verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt
vad som angivits i styrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 18 Planering, uppföljning och redovisning
Styrelsen ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Styrelsen ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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§ 19 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet.
4) Styrelsen ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör styrelsens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
5) När styrelsen tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Styrelsen ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med styrelsen att göra.
7) Styrelsen ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 20 Förvaltning av lös egendom
Styrelsen ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 21 Självförvaltningsorgan
Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Styrelsen får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i en
viss grupp av ärenden.
Styrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
§ 22 E-förslag
E-förslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
förslaget väcktes i fullmäktige.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
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Styrelsen ska två gånger per år redovisa de e-förslag som har fått tillräckligt
många röster men inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
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C Kommunstyrelsens sammansättning och
arbetsformer
§ 23 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare som utses av fullmäktige.
§ 24 Sammanträden
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 25 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 26 Offentliga sammanträden
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 27 Distansnärvaro
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i styrelsen.
§ 28 Närvarorätt
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.
§ 29 Ordföranden
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda styrelsens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
styrelsen vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att styrelsens beslut verkställs.

Härutöver ska styrelsens ordförande under styrelsen:
1) Ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning.
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2) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling, ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3) Främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga
nämnder och fullmäktige.
4) Representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
§ 30 Presidium
Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Styrelsens ordförande är tillika kommunalråd i Tidaholms kommun och styrelsens vice ordförande är tillika oppositionsråd i Tidaholms kommun.
§ 31 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får styrelsen utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 32 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare eller någon
annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 33 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
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Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 34 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 35 Yrkanden
När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen enhälligt beslutar att medge det.
§ 36 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om styrelsen fattar det med acklamation.
§ 37 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
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till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 38 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 39 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 40 Delgivningsmottagare
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller anställd som styrelsen beslutar.
§ 41 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i styrelsens arbetsutskott, och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer. Vid förfall för ordföranden
inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen
utser.
Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar. Beslut
som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet
och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 42 Utskotten
Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott (KSAU) med fem ledamöter och
fem ersättare och ett personalutskott (KSPU) med tre-fem ledamöter och trefem ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
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Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen beslutar bland
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen
vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet,
som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 27.
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Antagen av kommunfullmäktige 1998-05-25.
Ändringar/kompletteringar antagna av kommunfullmäktige 1998-08-31,
1999-02-22, 2000-03-27, 2001-08-27, 2001-11-26, 2002-11-25, 200402-23, 2004-03-29, 2005-04-25, 2006-05-29, 2008-01-28, 2008-02-25,
2008-12-15, 2010-03-29, 2015-10-26, 2017-06-26, samt 2018-10-29
samt 2020-XX-XX.

A Kommunstyrelsens uppgifter
§ 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning samt leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning samt fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp
fastställda mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.
Styrelsen är anställningsmyndighet för alla anställda i Tidaholms kommun.
Under styrelsen lyder kommunens förvaltningsorganisation. Styrelsen är även
pensionsmyndighet i Tidaholms kommun.
Styrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet:
•
•

Beslut om stopp för ytterligare investeringar
Slutligt beslut när två nämnder är oense
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen
§ 2 Allmänt om styrelsens ledningsfunktion och styrfunktion
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv
och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter
Styrelsen ska:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leda arbetet med, och samordna utformningen av, övergripande och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är
förbehållna annan nämnd.
Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut.
Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 §
kommunallagen eller enligt annan lag eller författning.
Inneha Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, ITsystem, kommunikationssystem, ledningssystem, samt förtroendemannaregister och övriga kommunövergripande IT-system.
Ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585)
följs.
Anställa direktör samt besluta om instruktion för denne.
Göra de framställningar som behövs för hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter.
Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar.
Inneha Ha ett övergripande ansvar för, och leda arbetet med, att effektivisera den kommunala administrationen.
Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarmedborgarinflytandet i kommunen.
Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna.
Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Leda och samordna jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom
kommunen.
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•

•

•
•
•
•
•
•

•

Inneha Ha ett övergripande ansvar för, och samordna, den kommunala
planeringen i samhällsbyggnadsfrågor såsom översiktsplanering, bostadspolitik samt planering av användning av mark och vatten.
Följa upp alla nämnders arbete med att minska negativ påverkan på
miljö och klimat i all verksamhet och insatser för åtgärder med klimatanpassningar för att skydda verksamheten.
Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i
enlighet med kommunallagen.
Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
Ha hand om åtgärder för att utveckla näringsliv och sysselsättning i
kommunen, inklusive ett gott företagsklimat.
Ha hand om kommunens centrala funktion för information, kommunikation och marknadsföring.
Ha hand om kommunens folkhälsoråd.
Ansvara för att funktionsnedsattas intressen beaktas när kommunen
behandlar ärenden samt att samrådsorgan för funktionshinderfrågor
finns.
Ansvara för kontroll, styrning och samordning av upphandlings- och inköpsverksamheten i kommunen.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Avgöra hur ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas om fullmäktige inte har beslutat något annat. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
§ 4 Företag och stiftelser
Styrelsen ska:
1) Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst
vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv,
men även avseende övriga förhållanden som har betydelse för kommunen.
2) Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade.
3) Ansvara för att det hålls regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna.
4) Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 10 kap. 23–6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de
företag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i.
5) Årligen, senast i april månad, i beslut pröva om den verksamhet som
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under fö-
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regående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet samt om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om
styrelsen finner att det förekommer brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
6) Utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombud Svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de bolag företag som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intressen i, samt de kommunalförbund,
föreningar, andra organisationer och samverkansorgan som kommunen är medlem i t.ex. genom att utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombud.
§ 5 Kommunalförbund
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning
Styrelsen ska:
1) Ha hand om kommunens medelsförvaltning, förutom fastighetsförvaltning, och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter, att
betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
2) Ansvara för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
handha kommunens donationsförvaltning samt, efter samtycke från
annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
3) Underhålla och förvalta lös egendom som finns inom styrelsens förvaltningsområde.
4) Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen.
5) Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (1997:614)
om kommunal redovisning.
6) Upprätta årsredovisning och delårsrapporter i enlighet med lag om
kommunal redovisning.
7) I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som
avsatts till pensionsförpliktelser.
§ 7 Delegering från fullmäktige
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
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•
•

•
•
•

•

•

•
•

Uppta lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd
beloppsram samt andra riktlinjer.
Köp och försäljning av fastigheter upp till ett belopp som motsvarar 10
50 prisbasbelopp.
Försäljning av tomt- och industrimark inom planlagt område och inom
de riktlinjer i övrigt kommunfullmäktige fastställt.
I förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt i ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse.
Ge berörd nämnd i uppdrag att upprätta detaljplaner som inte överensstämmer med fullmäktiges beslut avseende översiktsplan eller motsvarande beslutsunderlag som är av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning samt sluta annat avtal.
Tillstånd att använda kommunens vapensköld.
Besluta om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är
av principiell betydelse eller när ärendet yttrandet inte hinner behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska, om möjligt, samråda med berörd
nämnd vid handläggning av den här typen av yttranden.

§ 8 Personalpolitik och personalansvar
Styrelsen är anställningsmyndighet och pensionsmyndighet för hela kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningarna har delegerats av
styrelsen till förvaltningschefer med möjlighet till vidaredelegering.
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning samt förvaltningschefer och förvaltningsekonomer. Styrelsen och nämnderna har hand
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges nedan.
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har då bland annat i uppgift att:
•

Med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal, reglera frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare.
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•

•

•
•
•

Förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11–14 §§ och 38 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde.
Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare.
Besluta om stridsåtgärd.
Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.
Verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen samt ge råd och biträde i personalpolitiska frågor.

Uppföljningsfunktionen
§ 9 Styrelsens uppföljning
Styrelsen ska:
•
•
•
•

•

•

Övervaka att, av fullmäktige fastställda, kvalitetskrav, mål, riktlinjer och
program för verksamheten samt ekonomi följs upp av nämnderna.
Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt.
Övervaka och följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.
Två gånger under verksamhetsåret rapportera till fullmäktige hur kommunens samtliga verksamheter utvecklats mot bakgrund av fastställda
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag,
avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv.
Kommunstyrelsen ska två Två gånger varje år lämna en redovisning till
fullmäktige över motioner och medborgarförslag e-förslag som kommit
in till fullmäktige under året och som inte har slutbehandlats av fullmäktige eller nämnd.

Särskilda uppgifter
§ 10 Processbehörighet
Styrelsen får själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som rör kommunen, om inte någon annan ska göra det på grund av
lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål
där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
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§ 11 Krisledning och höjd beredskap
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap samt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Styrelsens arbetsutskott fullgör den här typen av uppgifter i egenskap av krisledningsnämnd.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen
(1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns
i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna
och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
§ 12 Arkivmyndighet
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård finns i kommunens arkivreglemente som fullmäktige har antagit.
§ 13 Anslagstavla och webbplats
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i, och ansvarar för, kommunens externa och
interna webbplats.
§ 14 Författningssamling
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen
och se till att denna hålls tillgänglig på det sätt som lag kräver att den finns
tillgänglig på.
§ 15 Övriga uppgifter för kommunstyrelsen
Styrelsen har vidare hand om:
•
•
•
•
•
•

Åtgärder för att utveckla näringsliv och sysselsättning i kommunen, inklusive ett gott företagsklimat.
Kommunens centrala funktion för information, kommunikation och
marknadsföring.
Kommunens folkhälsoråd.
Att funktionsnedsattas intressen beaktas när kommunen behandlar
ärenden samt att samrådsorgan för funktionshinderfrågor finns.
Kontroll, styrning och samordning av upphandlings- och inköpsverksamheten i kommunen.
Förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt
annan nämnd.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna
gemensamma bestämmelser
§ 16 15 Uppdrag och verksamhet
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Styrelsen ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att styrelsen ska
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Styrelsen ansvarar för att bedriva sin verksamhet
inom angiven budgetram.
§ 17 16 Organisation inom verksamhetsområdet
Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 18 17 Personuppgifter Behandling av personuppgifter
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
den behandling av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i styrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 19 Planering, uppföljning och redovisning
1) Styrelsen ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av
sin verksamhet.
2) Styrelsen är skyldig att verkställa de uppdrag som följer av fullmäktiges
beslut.
3) Styrelsen ska i sitt arbete beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
4) Styrelsen ska vid sina redovisningar till fullmäktige kring hur kommunens samtliga verksamheter utvecklats även redogöra för hur uppdrag
som delegerats till styrelsen har fullgjorts. Redovisning ska ske enligt
riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
§ 18 Planering, uppföljning och redovisning
Styrelsen ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
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Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Styrelsen ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

§ 21 19 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet.
4) Styrelsen ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör styrelsens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När styrelsen tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Styrelsen ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med styrelsen att göra.
7) Styrelsen ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 20 Förvaltning av lös egendom
Styrelsen ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 21 Självförvaltningsorgan
Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Styrelsen får uppdra åt själv-
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förvaltningsorganet att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i en
viss grupp av ärenden.
Styrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
§ 22 Medborgarförslag E-förslag
Medborgarförslag E-förslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen fullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
När ett medborgarförslag e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska
förslagsställaren underrättas. Styrelsen får besluta att den eller de som har
väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när ärendet behandlas,
men inte när beslut fattas.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Styrelsen samordnar de
olika nämndernas redovisningar.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de e-förslag som har fått tillräckligt
många röster men inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
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C Kommunstyrelsens sammansättning och
arbetsformer
§ 23 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av 11 elva ledamöter och 11 elva ersättare som utses av
fullmäktige.
Styrelsens presidium består av ordförande och vice ordförande.
Styrelsens ordförande är tillika kommunalråd i Tidaholms kommun och styrelsens vice ordförande är tillika oppositionsråd i Tidaholms kommun.
§ 24 Sammanträden
Nämnden Styrelsen sammanträder på dag och tid som nämnden styrelsen
bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 25 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför utfärdas till sammanträdena samt bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende
på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i styrelsen som har flest tjänsteår i styrelsen
bakom sig den som varit ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresi-
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denten). Vid lika tjänsteår lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem utfärda
kallelsen vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 26 Beslutsförhet
För att styrelsen ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i styrelsen som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
§ 26 Offentliga sammanträden
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 27 Distansnärvaro
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i styrelsen.
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§ 28 Närvarorätt
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.
§ 28 Förhinder

Kommentar [A4]: § 34

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 29 Ersättarnas tjänstgöring

Kommentar [A5]: § 35

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 30 Jäv eller annat hinder

Kommentar [A6]: § 36

Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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§ 31 29 Styrelsens ordförande Ordföranden
Styrelsens ordförande Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)

Leda styrelsens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
styrelsen vid behov är beredda.
5) Som styrelsens främste företrädare ha uppsikt över kommunen,
kommunalförbunden, de kommunala bolagen och övrig kommunalt finansierad verksamhet.
6) Se till att styrelsens och utskottens färdigberedda ärenden snarast behandlas utan onödigt dröjsmål.
7) Bevaka att styrelsens beslut verkställs.
2) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor.
3) Främja samverkan mellan styrelsen och övriga nämnder.

Härutöver ska styrelsens ordförande under styrelsen:
1) Ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning.
2) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling, ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3) Främja samverkan mellan styrelsen och övriga nämnder,
kommunens övriga nämnder och fullmäktige.
4) Representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
§ 30 Presidium
Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Styrelsens ordförande är tillika kommunalråd i Tidaholms kommun och styrelsens vice ordförande är tillika oppositionsråd i Tidaholms kommun.
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§ 32 31 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde den i nämnden med flest tjänsteår fullgöra ordförandens samtliga uppgifter får styrelsen utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i styrelsen längst tid. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 33 Kommunstyrelsens utskott

Kommentar [A7]: § 44

Inom styrelsen ska det finnas ett arbetsutskott (KSAU) med 5 ledamöter och
5 ersättare och ett personalutskott (KSPU) med 3- 5 ledamöter och 3- 5
ersättare.
Styrelsens ordförande är ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande
är vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott respektive personalutskott.
§ 34 32 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare eller någon
annan anställd vid styrelsens kansli. Sekreteraren Kansliet ska underrätta den
ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 35 33 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare
ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En
ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare väljs valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den
av fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd,
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
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En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten och få sin mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 36 34 Jäv eller annat hinder, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 35 Yrkanden
När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen enhälligt beslutar att medge det.
§ 36 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om styrelsen fattar det med acklamation.
§ 37 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
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Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det besluta som är fattat i ärendet.
§ 38 Justering av protokoll

Kommentar [A8]: Jmf § 38

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 39 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 41 40 Delgivningsmottagare
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller anställd som styrelsen beslutat vara behörig beslutar.
§ 42 41 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i styrelsens arbetsutskott, och kontrasigneras av kommundirektörenchefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
styrelsen utser. Styrelsen får genom beslut uppdra åt annan/andra att verkställa undertecknandet.
Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar. Beslut
som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet
och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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§ 44 42 Utskottens arbetsformer
Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott (KSAU) med fem ledamöter och
fem ersättare och ett personalutskott (KSPU) med tre-fem ledamöter och trefem ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen beslutar bland
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen
vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet,
som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskotten ska få besluta i handlägga ett ärende ska fler än hälften av
ledamöterna vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 27.
Under utskottens sammanträden får ersättare närvara endast om en ledamot
är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning
fullmäktige har beslutat. Om en ledamot eller ersättare, som inte har utsetts
via proportionellt val, avgår ska ett fyllnadsval förrättas så snart som möjligt.

400

23/24

§ 35 Utskotten uppgift
Utskotten ska:
1) Bereda ärenden inför styrelsens sammanträde, i den omfattning som
styrelsen bestämmer.
2) Initiera ärenden som fordrar beslut av styrelsen.
3) Besluta i ärenden som är delegerade till utskottet.
4) Besluta i brådskande ärenden.
§ 36 Närvarorätt för kommunal- och oppositionsråd

Kommentar [A9]: § 28

Kommunal- och oppositionsrådet får närvara vid övriga nämnder och beredningar sammanträden och får där delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.
§ 37 Närvarorätt för övriga

Kommentar [A10]: § 28

Styrelsen får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar.
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.
Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till styrelsen för beslut
får närvara vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.
§ 38 Justering av protokoll

Kommentar [A11]: § 40

Såväl styrelsens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för protokollsjustering.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast nästkommande arbetsdag.
§ 39 Reservation och protokollsanteckning

Kommentar [A12]: § 39

Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
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§ 40 Delegering av ärenden
Styrelsen får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos
kommunen att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i en viss
grupp av ärenden. Delegaterna ska redovisas i en, av styrelsen upprättad,
delegationsordning eller genom annat beslut i styrelsen.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen eller av fullmäktige har överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till styrelsen.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till styrelsen om
det finns särskilda skäl för detta.
Styrelsen får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
styrelsen i brådskande ärenden där styrelsens avgörande inte kan avvaktas.
Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt gäller, i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för styrelsen i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrelsen.
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Förord
I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder i kommuner och landsting/
regioner. Det är en reviderad utgåva av det underlag till reglemente som ursprungligen gavs ut av Svenska
Kommunförbundet 1992. Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett
exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
För att underlätta anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbundsjuristen Lena Dalman med biträde av förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma
vid avdelningen för juridik.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll mars 2019.
Stockholm, mars 2019

Germund Persson
Avdelningen för juridik

Upplysningar om innehållet
Lena, Dalman, lena.dalman@skl.se
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REGLEMENTE FÖR STYRELSE OCH NÄMNDER
INLEDNING
Detta är ett styrelse- och nämndreglemente. Som bakgrund till reglementet och kommentarerna till detta
beskrivs i kapitel 1 fullmäktiges uppgifter i förhållande till styrelsen och nämnderna. Detta avsnitt är inte
avsett att ingå i själva reglementet.
Den första delen av reglementet innehåller för styrelsen specifika bestämmelser (avsnitt A).
Därefter kommer för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser (avsnitt B).
Dessa är alltså tänkta att, om inte annat anges, kunna tas in såväl i styrelsens som i nämndernas reglementen.
Liksom i föregående upplaga har vi uteslutit specialbestämmelser för olika nämnder, eftersom
utformningen av sådana uppvisar mycket stora lokala variationer. Vissa bestämmelser i avsnitt A är dock
av intresse för nämnderna. Detta gäller 1 § (nämndens uppgifter, som alltid måste anges), 6 § (ekonomi och
medelsförvaltning om denna ska ligga hos nämnden), 7 § (om fullmäktige har delegerat uppgifter till nämnden), 8 § (personalpolitik om denna är decentraliserad), 9 § (uppföljning) och 10 § (processbehörighet om
denna enligt reglemente ska ligga hos nämnden).
En viktig inskränkning är att vi inte har redovisat något särskilt reglemente för landstingsstyrelse/ regionstyrelse och landstingskommunala nämnder. Orsaken till detta är att vi har ett förhållandevis litet antal
landsting/regioner och att de olika landstingen/regionerna uppvisar stora organisatoriska olikheter. I stora
delar kan dock bestämmelserna användas även av landstingen/regionerna.
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KAPITEL

1

FULLMÄKTIGES UPPGIFTER
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller
enligt statlig myndighets beslut.
Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL
eller andra författningar.
Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
ramar för kommunens upplåning,
övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
mottagande av donationer,
mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.
Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.
Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA STYCKET
Det här avsnittet utgör utgångspunkten för hela reglementet. Ramlagen för den kommunala verksamheten
är KL med bl.a. regler om ansvar och beslutsformer. Läsaren erinras om att det vid sidan av KL finns ytterligare speciallagar som reglerar den kommunala verksamheten.
TREDJE STYCKET
Här behandlas fullmäktiges uppgifter. Dessa regleras i grunden i 5 kap. 1 § KL. Denna paragraf är dock
allmänt hållen. Den lämnar ett utrymme för fullmäktige att själv bestämma vilka olika ärendetyper som
fullmäktige vill ha beslutanderätt i. Därför har här tagits in en katalog över vilka ärenden fullmäktige ska
besluta i. Paragrafen är tänkt som ett förtydligande av gränsen mellan fullmäktige å ena sidan samt styrelse/nämnder å andra sidan.
5 kap. 1 § KL reglerar inte bara gränsen för vad som kan delegeras till nämnd med stöd av 5 kap. 2 § KL
och vad som tillhör fullmäktiges exklusiva beslutsområde. Den klargör tillsammans med 6 kap. 3 § KL
också fördelningen av beslutanderätten mellan fullmäktige och nämnderna. Av 6 kap. 3 § KL följer att
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nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för den förvaltande verksamheten t.ex. inom
egendoms- och medelsförvaltningen.
Katalogen ska ses som ett exempel och måste anpassas till lokala förhållanden.
FJÄRDE STYCKET
Begreppet kommunalråd, liksom landstingsråd och oppositionsråd definieras i 4 kap. 2 § KL. Dessa förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Fullmäktige bestämmer hur många kommunalråd det ska finnas, deras ansvarsområden och deras benämning,
samt utser personerna.
En nyhet i 2017 års KL är att ett kommunalråd inte behöver inneha något annat förtroendeuppdrag i kommunen (prop. 2016/17:171 s. 177). De får också väljas redan vid första sammanträdet i fullmäktige efter
valet.
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KAPITEL

2

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND
A. STYRELSENS UPPGIFTER
ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad
fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
FÖRETAG OCH STIFTELSER
4 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL
är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
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c.

3.
4.
5.
6.

handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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UPPFÖLJNINGSF UNKTION EN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och
art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDE RNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta
reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt
artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
1.
2.

i reglemente,
genom finansbemyndigande.

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
INFORMATION OCH SAMRÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
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ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast … dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
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NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta
i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är
beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.
2.
3.
4.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte
styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
JUSTERING AV PROTOKOLL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
UTSKOTT
44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
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Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att
kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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KAPITEL

3

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND MED KOMMENTARER
A. STYRELSENS UPPGIFTER

ALLMÄNT OM STYRELSEN S UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen
(2017:725), KL, och annan lagstiftning.
Kommentar: Paragrafen reglerar mer översiktligt styrelsens roll och vilka olika funktioner den ska ha. Systematiken skiljer sig något åt från den som anges i KL. I reglementet får styrelsen fyra funktioner/uppgifter:





ledningsfunktionen,
styrfunktionen,
uppföljningsfunktionen och
särskilda uppgifter

Första stycket
I första stycket klargörs att styrelsen ska ha helhetsansvaret för kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta innebär inte att styrelsen har det primära verksamhetsansvaret
överallt, utan att styrelsen mer har en sammanhållande roll. Detta kommer till uttryck i begreppet ”helhetsansvar”.
ANDRA STYCKET
Andra stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap. 1 § första stycket KL. Styrelsen intar en särställning bland
nämnderna genom att den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Styrelsen har att skaffa sig överblick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. KL ger dock som utgångspunkt inte styrelsen några särskilda maktmedel. Uppsikten
måste i princip anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om
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det är möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. I 2017 års KL har dock
införts en möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen en stärkt ställning i förhållande till de övriga nämnderna, se nedan.
TREDJE STYCKET
KL möjliggör en hög grad av målstyrning. Nämnderna är enligt 6 kap. 5 § KL skyldiga att till fullmäktige
redovisa hur de fullgjort sina åtaganden som lämnats till dem inom ramen för ett finansbemyndigande.
Detta framgår också av 20 § i reglementet. På grund av beredningstvånget ska i princip alla ärenden gå via
styrelsen. Det är då naturligt att styrelsen åläggs en styrande och samordnande roll.
Mot bakgrund av styrelsens viktiga roll när det gäller styrningen, är det också naturligt att det i första hand
ankommer på styrelsen att ta fram styrdokument som kan antas av fullmäktige.
FJÄRDE STYCKET
Detta stycke motsvarar 6 kap. 11 § KL. Styrelsen ska ha ett övergripande uppföljningsansvar.
FEMTE STYCKET
Detta är en viktig täckbestämmelse. Förutom att den tar sikte på vissa angivna specialuppdrag klargör den
att de uppgifter som inte lagts på annan nämnd ska skötas av styrelsen. Bestämmelsen är viktig att ha med
för det fall att man glömt att ta upp någon uppgift i något annat reglemente.
ALTERNATIVA POLITISKA ORGANISATIONER
Reglementet utgår från den traditionella organisationen med styrelse och nämnder. På senare år har det blivit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämnder. Det mest extrema fallet är att man enbart har en styrelse med olika utskott samt en ”myndighetsnämnd”
(”utskottsmodellen”). Myndighetsnämnden får för det första hantera ärenden som rör tillsyn över den egna
verksamheten eller ärenden där kommunen själv uppträder som part. För att avlasta styrelsen i massärenden
får myndighetsnämnden också på många håll hantera individärenden. Motivet till denna alternativa organisationsform varierar. Att vitalisera fullmäktige och skapa helhetssyn nämns ofta som skäl. Ekonomiska
hänsyn tas säkerligen också många gånger. Genom att i princip koncentrera all politik till styrelsen, uppnår
man lättare en samsyn runt de ekonomiska prioriteringarna i kommunen. Kostnaderna för arvoden till förtroendevalda minskar också.
Det finns dock nackdelar med systemet. Från demokratisk synpunkt kan riktas invändningar när det blir så
få personer som engageras i den kommunala politiken. Styrelsen får ett mycket stort antal ärendetyper/ärenden att hantera, med risk att kvaliteten i handläggningen försämras. Mycket måste delegeras till utskotten,
vars ledamöter kan hämtas enbart ur nämnden. Sekretessfrågor kan också bli besvärliga, eftersom en sekretesskyddad uppgift inte får utnyttjas i annan verksamhet än där den inhämtats. Myndighetsnämnden kan
också, om den får funktionen som en renodlad ”jävsnämnd” (dvs. enbart hantera ärenden enligt 6 kap. 7 §
KL) få ett så litet antal ärenden att kompetensen i nämnden inte kan upprätthållas.
STÄRKT STÄLLNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Som ett svar på ovan nämnda alternativa politiska organisationer har i 2017 års kommunallag införts en
möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen rätt att fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders verksamhet (6 kap. 8 § KL). Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
Om man vill ge styrelsen en förstärkt roll kan man tänka sig följande lydelse:
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KOMMUNSTYRELSEN FÅR FATTA FÖLJANDE BESLUT RÖRANDE NÄMNDERNAS VERKSAMHET:









Beslut om anställningsstopp,
Beslut om strategiska personalfrågor,
Beslut om stopp för ytterligare investeringar,
Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande ramar:…….,
Beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier
Beslut om etiska riktlinjer i kommunen
Slutligt beslut när två nämnder är oense

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.
Kommentar: Av propositionen till 2017 års lag framgår att det finns ett behov av att ge styrelsen ytterligare rättsliga befogenheter.1 De nya reglerna har införts i syfte att stärka styrelsens sammanhållande roll
och att förbättra styrelsens möjlighet att anlägga ett helhetsperspektiv på den kommunala verksamheten.
För att kommunstyrelsen ska få ökade styrmöjligheter över andra nämnder kräver kommunallagen att fullmäktige anger vissa specifika förhållanden och tydliga ramar härför. Fullmäktige måste alltså lägga stor
vikt på att ange i vilka fall kommunstyrelsen får fatta beslut. Detta är också viktigt inte minst från ansvarsoch revisionssynpunkt.
Bestämmelsen har utformats som en fakultativ bestämmelse, att kommunstyrelsen ”får” fatta beslut. Detta
betyder att det normala är att nämnderna fattar beslut i angelägenheterna ifråga, men att styrelsen kan gå in
när styrelsen ser behov av det. Ingenting hindrar dock att man utformar bestämmelsen som att styrelsen alltid fattar beslut i vissa angelägenheter.
Som framgår av katalogen ovan är det många ekonomiska beslut som läggs hos styrelsen. Tanken bakom
detta är att man utan att tvingas omorganisera verksamheten till ”utskottsmodellen” kan ge styrelsen bättre
styrmöjligheter. Katalogen ska inte ses som uttömmande, utan praxis får med tiden visa hur kommuner och
landsting utnyttjar regeln.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Kommentar: Här regleras styrelsens övergripande ansvar för helheten i kommunen. Bestämmelsen är ett
utflöde av 6 kap. 1 § KL. Varje nämnd har att följa sitt reglemente och sörja för en ändamålsenlig organisation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamålsenlig på ett övergripande plan.
Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämnderna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i reglementen.

1

Prop. 2016/17:171 s. 160
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning.
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen är avsedd att ge styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva ledningsfunktionen
enligt 6 kap. 1 § KL. Paragrafen ska ses som ett exempel och måste anpassas efter lokala förhållanden.
Styrelsen har också en rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 38 § KL. Denna regleras i 9 § femte punkten.
FJÄRDE PUNKTEN:
Vad gäller säkerhetsfrågorna tar punkten sikte på de interna/verksamhetsegna säkerhetsfrågorna. I detta
ansvar ligger att identifiera risker, upprätta/ kontinuerligt uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser samt att
vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller motverka att riskerna förverkligas. Det kan innebära allt från
förebyggande säkerhetsarbete till att se till att adekvat försäkringsskydd finns.
SJUNDE OCH ÅTTONDE PUNKTEN:
Här regleras styrelsens roll när det gäller högre tjänstemän. Direktören ska enligt 7 kap. 1 § KL utses av
styrelsen. Styrelsen ska också besluta om en instruktion för kommundirektören. Lämpligen sker framtagandet av instruktion i samråd med direktören. Utseendet av kommundirektör och beslut om instruktion kan
inte delegeras.
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Vi har i detta reglemente även lagt på styrelsen att anställa förvaltningschefer. Jämför 18 § detta reglemente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruktion för förvaltningschefer. Det finns dock inte något lagligt hinder mot att upprätta instruktion (se prop.
2016/17:171 s. 202).
TIONDE PUNKTEN:
Punkten tar sikte på sådana program som regleras i 5 kap. 3 § KL och som ska antas av fullmäktige minst
en gång per mandatperiod. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagen innehåller
inget krav på att motsvarande program ska upprättas för verksamheter i egen regi. Det finns dock inget som
hindrar detta.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Styrelsen får här ett generellt uppdrag att besluta om hur fullmäktiges ärenden ska beredas, såvida inte fullmäktige beslutat något annat. Detta följer av 6 kap. 13 § KL. Styrelsen ges också rätten att delegera beslut
angående remiss av dessa ärenden till enskild förtroendevald. Detta kan vara en praktisk lösning för att påskynda beredningsprocessen.
Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kommunen som styrelsen har. Det kan handla om













viss planering av användningen av mark och vatten samt utveckling av strategiskt viktiga områden,
miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor,
natur- och vattenvårdsfrågor,
bostadsfrågor,
energifrågor inklusive frågor om energihushållning,
statistik och samhällsanalys,
utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet,
kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället),
trafikförsörjning och infrastruktur,
utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott företagsklimat,
regionalt, nationellt och internationellt arbete,
kommunens varumärke och attraktivitet.

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i enlighet med av fullmäktige antagna reglementen. Vi har valt att inte ta in ovan nämnda punkter i själva reglementstexten,
eftersom detta kan skapa osäkerhet kring nämndernas ansvarsområden.
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FÖRETAG OCH STIFTELS ER
4 § Styrelsen ska
1.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2.
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3.
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4.
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5.
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full
mäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6.
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på styrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 §, 9 § och 10 § KL. I
förslaget har dock en skärpning lagts in i förhållande till KL. Det gäller fjärde punkten där styrelsen åläggs
att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL omfattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekonomiska föreningar i begreppet företag.
KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommentar: För det fall kommunen är medlem i ett kommunalförbund, ska styrelsen utöva uppsikt även
över dessa, 6 kap. 1 § andra stycket KL. De förstärkta reglerna om uppsikt omfattar inte kommunalförbund,
se SKL:s cirkulär 12:50, som kan laddas ner på www.skl.se.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,

3.

upprätta förslag till budget i enlighet med KL,

4.

se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
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5.
6.

upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Enligt 6 kap. 13 § 2 p KL åligger det styrelsen att ta hand om den ekonomiska förvaltningen. Detta begrepp
omfattar både medelsförvaltning och egendomsförvaltning.
När det gäller medelsförvaltningen finns särskilda regler för kommunens medelsplacering i 11 kap. 2-4 §§
KL. Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Reglementsbestämmelsen är skriven utifrån den förutsättningen att styrelsen har hand om hela kommunens
medelsförvaltning. Enligt 6 kap. 14 § KL kan dock fullmäktige besluta att en nämnd helt eller delvis ska
ha hand om sin egen medelsförvaltning. Kommunen kan t.ex. ha en fastighetsnämnd för förvaltning av
kommunens fasta egendom. Väljer man en sådan lösning måste fastighetsförvaltningen undantas i styrelsens reglemente samtidigt som uppgiften i fråga anges i fastighetsnämndens reglemente.
Beträffande upplåning av medel ligger givetvis alltjämt den principiella beslutanderätten på fullmäktige.
Placering av medel är däremot en förvaltningsuppgift där beslutanderätten automatiskt tillkommer styrelsen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempelvis en anställd.
Under ekonomisk förvaltning har även förts donationsförvaltningen. Om donator i stiftelseurkunden har
föreskrivit annat om förvaltningen gäller donators föreskrifter i stället för vad som anges i reglementet.
TREDJE – FEMTE PUNKTEN
Styrelsen ska enligt 11 kap. 8 § KL före oktober månads utgång upprätta förslag till budget.
Styrelsen bestämmer också när nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag, 11 kap. 9 § KL. Det är
mycket vanligt att budgetprocessen pågår under en stor del av året och att en preliminärbudget upprättas
redan under sommaren. Det är då viktigt att ett definitivt budgetbeslut verkligen fattas av styrelsen under
hösten, så att fullmäktige kan fastställa budgeten före november månads utgång. De år val har hållits i hela
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige, 11 kap. 10 § andra stycket KL. Budgetbeslut kan då
tidigast tas den 15 oktober valåret.
Det åligger också styrelsen att se till att bokföring, redovisning, delårsrapporter och årsredovisningar görs i
enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utger
regelbundet rekommendationer avseende uttolkning av lagen, se www.rkr.se. Observera dock att en ny lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft 2019-01-01.
SJÄTTE PUNKTEN
I den mån kommunen har medel avsatta för pensionsförpliktelser ska denna punkt finnas i reglementet. Den
anknyter till 11 kap. 4 § KL.
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DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen innehåller en katalog över vilka grupper av ärenden fullmäktige delegerar till styrelsen med
stöd av 5 kap. 2 § KL. Katalogen ska ses som ett exempel, och måste anpassas till lokala förhållanden. Fullmäktige kan exempelvis ha valt att lägga fastighetsförvaltningen på en nämnd. I sådana fall kan det vara
ändamålsenligt att till styrelsen enbart delegera en del ärenden som rör fastigheter.
I 5 kap. 1 § KL regleras fullmäktiges beslutskompetens. Innebörden av bestämmelsen är att fullmäktige beslutar i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I kapitel 1 i denna skrift finns ett
exempel på katalog över ärendetyper som ska vara förbehållna fullmäktige. Katalogen i den här paragrafen,
som handlar om delegation till nämnd enligt 5 kap. 2 § KL, ska inte sammanblandas med finansbemyndiganden enligt 5 kap. 4 § KL. Sådana bemyndiganden kan enbart ges i samband med att beslut om budget
fattas eller annars anslag beviljas. Ett finansbemyndigande bör inte tas med i reglementet. Gör man detta,
blir man tvungen att ändra reglementet varje år när budgeten tas.
FÖRSTA PUNKTEN
Det är mycket vanligt att styrelsen sköter frågor om lånefinansiering. Fullmäktige beslutar om ramen för
upplåningen, varefter styrelsen verkställer fullmäktiges beslut. Bestämmelsen skiljer inte på långsiktig och
kortsiktig upplåning. Bestämmelsen förutsätter att fullmäktige i budgeten eller i anslagsbeslut anger graden
av lånefinansiering. Delegeringsuppdraget ska också ske inom de ramar fullmäktige angivit i riktlinjer i
treårsplanen enligt 11 kap. 6 § KL och i föreskrifterna om medelsförvaltning som fullmäktige dragit upp
enligt 11 kap. 3 § KL.
ANDRA PUNKTEN
Om nämnd genom finansbemyndigande har beviljats ett ramanslag för en hel verksamhet, kan nämnden
omdisponera medel inom ramen för fullmäktiges riktlinjer. Detta följer av 5 kap. 4 § KL och tas inte in i
reglementet. Det kan dock finnas behov av att ge styrelsen rätt att på fullmäktiges vägnar omdisponera
redan särskilt budgeterade medel hos andra nämnder. Regeln är tänkt att användas när det krävs snabba
beslut och man inte kan invänta fullmäktiges ställningstagande. Delegeringsbestämmelsen är skriven utifrån förutsättningen att fullmäktige anger beloppsramar och att omdisponeringen får ske endast inom ramen
för den budgeterade verksamhetsvolymen. Åtgärderna får inte heller täcka nya verksamheter och får bara
ske på begäran av nämnden.
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TREDJE OCH FJÄRDE PUNKTEN
I det här exemplet har styrelsen hand om fastighetsförvaltningen i kommunen. Uppgifterna kan lika gärna
ligga hos en annan nämnd.
FEMTE PUNKTEN
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, har införts en bestämmelse om att styrelsen med bindande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommunen ett rättegångsombud, se 6 kap. 15 § KL. Möjligheten för ett rättegångsombud att ingå förlikning är
emellertid starkt begränsad, på grund av förbudet mot extern delegation. Det är alltså styrelsen som normalt
måste fatta ett formellt beslut om att godkänna förlikningen.
Man bör i detta sammanhang notera att vissa nämnder enligt lag ska ha hand om vissa verksamheter. Ett
exempel är socialnämnden som enligt 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska föra kommunens
talan. Styrelsens rätt att ingå förlikning gäller inte i dessa fall.
ANDRA STYCKET
I detta stycke delegeras beslut om yttranden till styrelsen. Begreppet ”yttrande” tar sikte på exempelvis
besvarande av remisser som antingen inte är principiella eller där svarstiden är så kort att fullmäktige inte
hinner fatta beslut. I den sistnämnda situationen är bestämmelsen tänkt att vara en yttersta ventil, där kommunstyrelsen snabbt kan fatta ett beslut om exempelvis ett anstånd inte går att utverka. Fullmäktige kan då
förslagsvis godkänna beslutet i efterhand. Bestämmelsen tar inte sikte på när kommunen för talan i mål och
ärenden. Detta regleras i 10 §.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Kommentar:
SAMLAD PERSONALFUNKTION
Paragrafen har utformats med utgångspunkt i att styrelsen ska ha hand om en för kommunen samlad personalfunktion. De i förslaget särskilt upptagna uppgifterna utgör några av de viktigaste beståndsdelarna i en
sådan funktion.
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Till de principiella befogenheterna för styrelsen hör att beträffande samtliga kommunens arbetstagare
förhandla och träffa kollektivavtal, såvida inte fullmäktige beslutat annat.
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Förhandlingsbefogenheten omfattar förhandlingar enligt gällande lagstiftning eller särskilda förhandlingsordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Sistnämnda typer av förhandlingar hänförs till respektive nämnds verksamhetsområde
och ska föras vid den nämnden. Detta följer av 6 kap. 3 § KL.
Inom styrelsens verksamhetsområde avseende personalpolitiken ligger att handlägga även andra frågor än
dem som vi räknat upp i förslaget. Detta framgår av ingressen till paragrafen. Det får ankomma på varje
enskild kommun att avgöra vilken detaljeringsgrad som bedöms nödvändig i reglementet. Till frågor som
faller inom verksamhetsområdet hör exempelvis att verka och svara för utveckling och samordning av
personaladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.
TREDJE PUNKTEN
Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser inom det arbetsrättsliga området. Det är självfallet en lämplig ordning att kommunen tillämpar
lag och kollektivavtal enhetligt så att inte olika praxis utvecklar sig på olika håll i organisationen.
FJÄRDE PUNKTEN
Att besluta om stridsåtgärd är något som kräver noggrant övervägande. En central bedömning måste göras,
så att rätt åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. Att besluta om stridsåtgärd är något som alltid bör ligga kvar hos
styrelsen, även om kommunen valt att låta verksamhetsansvarig nämnd ansvara för den egna personalpolitiken (se nedan).
FEMTE PUNKTEN
Denna punkt tar sikte på 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen).
Detta lagrum motsvarar den tidigare s.k. kommunala delegationslagen (1954:130). Bestämmelsen flyttades
år 2009 in i befogenhetslagen i samband med att man ville samla alla ”smålagar” på ett ställe. Genom bestämmelsen kan en kommun ge Sveriges Kommuner och Landsting uppdrag att med bindande verkan för
kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera anställningsvillkoren för kommunens arbetstagare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörelserna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överenskommelse om prolongation av de lokala avtalen så länge förhandlingar pågår.
Att ge ett sådant uppdrag till en central arbetsgivarorganisation är ett beslut av stor betydelse, där vikten av
samordning inom kommunen är stor. Denna beslutanderätt bör enligt vår uppfattning därför alltid ligga hos
styrelsen.
NÅGOT OM DECENTRALISERAD PERSONALFUNKTION
Om kommunen avser att låta verksamhetsansvarig nämnd sköta samtliga förhandlingsfrågor och kollektivavtalstecknandet för sina anställda, finns det i alla fall ett antal frågor, som bör vara kommungemensamma.
Så förhåller det sig med frågor som till sin karaktär är av strategisk betydelse eller därför att det är praktiskt
och personalpolitiskt nödvändigt att kommunen uppträder i en sammanhållen och enhetlig arbetsgivarfunktion.
I vårt förslag har vi utgått från att till frågor av sistnämnda slag ska hänföras



beslut om stridsåtgärder eller
uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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Det kan tänkas föreligga ett intresse för kommunen att låta även andra ärenden än dem som nyss angetts
falla under förevarande kategori, exempelvis frågor beträffande anställning eller lönesättning av vissa
arbetstagare, omplacering och förflyttning av personal eller rörande pensioner eller avtalsförsäkringar.
Väljer man denna lösning får man anpassa katalogen vad gäller styrelsen i motsvarande mån.
Även i de fall kommunen avser att låta vissa verksamhetsansvariga nämnder ha ansvar för den egna personalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen justeras. Detta kan ske på så sätt att de nämnder som svarar för den egna personalpolitiken uttryckligen undantas
i paragrafen. Samtidigt måste befogenheterna skrivas in i nämndens reglemente.
Ett annat alternativ kan vara att vissa verksamhetsansvariga nämnder har ansvar för vissa delar av den egna
personalpolitiken. Detta måste på motsvarande sätt undantas i paragrafen och anges i nämndens reglemente.
Styrelsens skyldighet att, enligt paragrafen i vårt förslag, leda och samordna den övergripande personalpolitiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att förhandla och träffa kollektivavtal beträffande löne- och anställningsvillkoren för arbetstagarna vid nämnden.
När arbetsgivarbefogenheterna hos ett tidigare i kommunen befintligt centralt personalorgan överförs till en
verksamhetsansvarig nämnd, uppstår frågan om förhandlingsförfarandet i sådan rättstvist, som ska handläggas enligt lagen om rättegång i arbetstvister. Då ska huvudavtalet (KHA 94) och dess bestämmelser i Kap.
III om förhandling i rättstvist tillämpas.
Om befogenheterna att självständigt förhandla och träffa kollektivavtal lämnas till en verksamhetsansvarig
nämnd, följer därav att nämnden har befogenheten att föra lokala tvisteförhandlingar. Den verksamhetsansvariga nämnden måste anses inom sitt område ha övertagit rollen som ”kommunens förhandlingsorgan”
enligt nuvarande KHA. Därmed kommer en tvist som inte kunnat lösas vid en lokal förhandling att därefter
upptas direkt till central förhandling om sådan förhandling påkallas. Fullmäktige kan emellertid besluta, att
rätten att föra tvisteförhandlingar i rättstvister förbehålls eller sker i samråd med styrelsen eller särskild vald
personalnämnd.
UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som
väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Kommentar: Uppföljningen är en mycket viktig del av en verksamhet. Även här har styrelsen fått ett
särskilt uppdrag. Styrelsen förutsätts utnyttja den rätt till information som 6 kap. 12 § KL medger.
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I första och andra punkten åläggs styrelsen att på ett övergripande plan övervaka att nämnderna fullgör och
följer upp sina verksamheter. I exemplet har också föreskrivits att kvalitetskraven ska följas upp. I KL finns
inget krav på att fullmäktige ska ställa upp kvalitetskrav. Där talas enbart om mål och riktlinjer. I detta förslag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet innebär i de olika kommunala tjänsterna. Detta kan göras i de program som fullmäktige enligt 5 kap. 3 § KL
måste anta för varje mandatperiod.
I tredje punkten handlar det om att på ett övergripande plan följa hur den interna kontrollen fungerar.
Punkten ska läsas ihop med 3 §.
Fjärde punkten tar sikte på den återrapporteringsskyldighet som framgår av 6 kap. 15 § KL. Här förutsätts
att styrelsen från övriga nämnder får in rapporter, så att styrelsen kan avge en samlad rapport till fullmäktige. Detta framgår av 1 § i reglementet. I punkten anges att rapportering ska ske två gånger per år. Det är
vanligt att styrelsen, utöver de krav som ställs i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, gör ytterligare
ekonomisk rapportering till fullmäktige. Det kan vara bokslutsprognoser eller budgetuppföljningar.
Femte punkten tar sikte på rapportering av verksamheten som sker genom avtalssamverkan enligt 9 kap. 37
§ KL. Lagen uppställer inga formkrav på hur rapporteringen ska ske, utan utrymme finns för att anpassa
uppföljningen/rapporteringen till lokal styrmodell. Se vidare prop. 2017/18:151 s.42 och s.59.
Sjätte punkten tar sikte på uppföljningen av verksamhet som bedrivs av privata utförare. I 5 kap. 3 § och 10
kap. 8-9 §§ KL finns krav på att en kommun, när man lämnat över vården av en kommunal angelägenhet
till en privat utförare, ska kontrollera och följa upp verksamheten. Det finns också ett krav att fullmäktige
för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare. Bestämmelserna ifråga tar sikte på när verksamheter lagts ut på entreprenad
(se definitionen på privat utförare i 10 kap. 7 § KL). Bestämmelserna gäller således inte enskilda huvudmän, exempelvis fristående skolor.
Sjunde punkten grundar sig på 5 kap. 35 § KL. Där framgår att en motion bör beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Genom femte punkten säkerställer fullmäktige
att man regelbundet får information om ej färdigbehandlade motioner, så att man kan ta ställning till den
fortsatta hanteringen.
SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
Kommentar: Bestämmelsen ifråga grundar sig på 6 kap. 15 § KL. Styrelsen får genom bestämmelsen processbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom lag eller reglemente
är utsedd att göra det. Detta följer exempelvis av 10 kap. 2 § SoL (2001:453).
Bestämmelsen ger också som utgångspunkt styrelsen rätt att yttra sig i mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn till att fullmäktige inte sammanträder så ofta.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
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Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över
beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning
och art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Kommentar: Enligt 2 kap. 2 § LEH ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. Styrelsen är i
det här reglementet utsedd att vara krisledningsnämnd. Detta innebär att kommunstyrelsen får de befogenheter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäktige så beslutat.
Enligt 2 kap. 3 § LEH bedömer ordföranden i krisledningsnämnden när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion, och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om ordföranden har förhinder träder
vice ordföranden i dennes ställe. Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder kan alltså inte
nämnden träda i funktion. Därför bör det i reglementet tas in en bestämmelse som innebär att krisledningsnämnden skall sammankallas på begäran av en enskild ledamot, med följd att nämnden då kollegialt kan
besluta om att den skall träda i funktion.
Krisledningsnämnden får fatta beslut och kan ta över hela eller delar av verksamhetsområden från andra
nämnder vid extraordinär händelse. Det har dock visat sig svårt att i reglemente på förhand närmare ange i
vilka fall krisledningsnämnden ska ha rätt att ta över beslutanderätten. Det är därför vanligt att man använder sig av den skrivning som finns i andra stycket.
Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd,
2 kap. 4 § LEH. Kommun- och landstingsstyrelse samt fullmäktige kan också besluta om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, 2 kap. 6 § LEH.
FJÄRDE STYCKET
Enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146) har en kommun rätt att utse minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. Denna uppgift har lagts på styrelsen.
FEMTE STYCKET
Stycket är av upplysningskaraktär och redogör enbart vilka lagar som gäller vid krig eller krigsfara.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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Kommentar: Det ska enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd finnas en arbetslöshetsnämnd i varje
kommun. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd om fullmäktige inte tillsatt en särskild arbetslöshetsnämnd eller
uppdragit åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd.
ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
Kommentar: Styrelsens roll som arkivmyndighet framgår av arkivlagen (1990:782). Styrelsen är arkivmyndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företagens arkiv.
ANSLAGSTAVLA OCH WEB BPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
2017 år kommunallag innehåller stora förändringar när det gäller kommunens anslagstavla. Anslagstavlan
ska nu finnas på kommunens webbplats och den ska vara särskiljbar från det övriga innehållet på webbplatsen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansvarade styrelsen för anslagstavlan. Det har alltså nu blivit nödvändigt att i reglemente bestämma vilken
nämnd som ska ansvara för anslagstavlan. Vi har valt att lägga ansvaret på styrelsen. I 8 kap. 10 § andra
och tredje stycket KL har tagits in bestämmelser som i huvudsak motsvarar 1970 års lag. Ansvaret för tavlan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan underrättelser, tillkännagivanden och kungörelser av olika slag. Tavlan har alltjämt en rättslig funktion i det att
klagotiden för vissa beslut är knuten till tillkännagivandet/kungörelsen och att kommunala normer anses ha
kommit till allmänhetens kännedom vid offentliggörandet på anslagstavlan. Se även SKL:s cirkulär 13:26
om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
ANDRA STYCKET
Styrelsen får här det övergripande ansvaret för kommunens webbplats. Det blir därefter en organisationsfråga hur man ska samordna de olika delarna av hemsidan. Att styrelsen ges det övergripande ansvaret för
webbplatsen innebär också att styrelsen bör vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs på webbplatsen.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på 8 kap. 13 § KL. Där har införts ett krav på en kommunal författningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart föreskrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsikten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande
ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrelsen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA B ESTÄMMELSER

UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Kommentar: Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Nämnderna beslutar även enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. De ska också enligt 6 kap. 3 och 4 §§ KL besluta i
ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde
och se till att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet är en påminnelse för nämnden om vad
som gäller enligt KL.
En nämnd kan också få ett uppdrag inom ramen för ett finansbemyndigande enligt 5 kap. 4 § KL. Ett
finansbemyndigande är ett ramanslag som fastställs antingen i samband med budget eller i samband med
att annat anslag beviljas. Finansbemyndiganden brukar inte anges i reglementet, eftersom detta då skulle
behöva ändras varje gång ett finansbemyndigande beslutas.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
Kommentar: Paragrafen knyter mycket nära an till föregående paragraf. Nämnderna har enligt 6 kap. 6 §
KL ett verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen måste vara tillfredsställande och ändamålsenlig. Med tanke på att KL i hög grad syftar till målstyrd verksamhet, åligger det varje nämnd att se till att
organisationen möjliggör att fullmäktiges mål uppfylls. Varje nämnd måste också se till att av fullmäktige
fastlagd styrmodell för verksamheten och ekonomin kan tillämpas. Enligt 5 kap. 1 § KL är det dock fullmäktiges sak att på en mer övergripande nivå fastställa organisationen i kommunen.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personal-frågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
detta reglemente.
Kommentar: Paragrafen reglerar personalansvarsfrågor. I exemplet har ansvaret för den löpande personalhanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställningsfrågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till styrelsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivavtal, att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att besluta om stridsåtgärd. Se också kommentaren till 8 § i detta reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt
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artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
Kommentar: Enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, är den personuppgiftsansvarig som ensam
eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter. Styrelsen
kan ges i uppgift att samordna arbetet med rekrytering av dataskyddsombud för övriga nämnder. Varje
nämnd måste dock själv fatta beslut om vem som ska vara dataskyddsombud i dess verksamhet. Vi föreslår
att styrelsen bör ha personuppgiftsansvaret för den behandling av personuppgifter som kan förekomma i
fullmäktige och dess beredningar. Skälet är främst att med personuppgiftsansvaret följer ett stort antal
beslut och åtgärder som av praktiska skäl inte bör ligga på fullmäktige utan hanteras inom förvaltningen.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORT ERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
Kommentar: KL bygger i hög grad på målstyrd verksamhet. Fullmäktige måste få information för att se
hur verksamheten förlöper i kommunen. Detta gäller såväl verksamhet som ekonomi. Detta förutsätter för
styrelsens och nämndernas del en noggrann uppföljning av de egna verksamheterna.
I KL och indirekt i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning finns bestämmelser om återrapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrelsen/nämnden ska göra.
FÖRSTA STYCKET
Här åläggs styrelsen/nämnden att följa upp sin verksamhet.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Detta stycke tar sikte på dels allmän återrapportering av hur verksamheten fullgjorts, dels den återrapporteringsskyldighet som följer av 6 kap. 5 § KL. Den allmänna återrapporteringen finns inte reglerad i KL, men
får anses följa av det verksamhetsansvar som nämnderna har enligt 6 kap. 6 § KL. Ordet ”uppdrag” tar sikte
på det materiella uppdrag nämnden fått. Rapporteringsskyldigheten omfattar med andra ord inte formella
krav, som t.ex. formalia kring sammanträden. I 6 kap. 5 § KL föreskrivs rapporteringsskyldighet över hur
delegerade uppdrag har utförts (5 kap. 2 § KL) samt över uppdrag som lämnats genom finansbemyndigande
(5 kap. 4 § KL).
I bestämmelsen anges att återrapportering ska ske två gånger per år. Många gånger kan det vara ändamålsenligt att samordna återrapporteringen enligt första stycket med de krav på delårsrapport och årsredovisning
som framgår av lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Det måste dock på lokal nivå bestämmas hur
återrapporteringen från respektive nämnd ska ske utöver de regler som framgår av denna lag.
Reglemente för styrelse och nämnder

34

436

Av 6 § framgår att det åligger styrelsen att upprätta årsredovisning och delårsrapport enligt gällande regelverk.
FJÄRDE STYCKET
I KL saknas bestämmelser om frekvens, volym och kvalitet på redovisningen enligt första stycket. Det
åligger fullmäktige att fastställa närmare riktlinjer om detta. Enligt förarbetena 2 ska rapporteringen avse en
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts och alltså inte någon
redogörelse för hur enskilda ärenden handlagts.
Redovisningen lämnas till styrelsen, som samordnar de olika nämndernas redovisningar och rapporterar till
fullmäktige. Se också 9 §.
I de fall man valt att ha en krympt nämndorganisation, kan man lägga beredningen av rapporteringen till
fullmäktige på utskott eller på särskilt tillsatta beredningar.
FEMTE STYCKET
Rapporteringsskyldighet åvilar även vissa nämnder enligt speciallagstiftning. Som exempel kan nämnas 16
kap. 6 h § SoL (2001:453) och 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.
SJÄTTE STYCKET
Här erinras om att särskilda regler om återrapportering för kommunstyrelsen finns i x §. Det handlar om
sådana beslut som fattats med stöd av 6 kap. 8 § KL (förstärkt roll för kommunstyrelsen). Denna bestämmelse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes.
INFORMATION OCH SAMR ÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Paragrafen utgör ett slags påbyggnad till den rätt till information som styrelsen enligt 6 kap. 12 § KL har
gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Här har fullmäktige föreskrivit en utvidgad informationsskyldighet för alla nämnder. Syftet med bestämmelsen är att samordningen mellan de olika nämnderna
ska påskyndas, så att inte all information ska gå genom styrelsen.
Orden ”som de behöver i sin verksamhet” tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför informationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt informationslämnande. En
viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas ut. Detta följer av 6 kap. 5 §

2

Prop. 1990/91:117 sid. 160.
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OSL. Denna bestämmelse ålägger myndigheterna att lämna för dem tillgängliga uppgifter till varandra,
under förutsättning att inte sekretess råder eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.
Observera också att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. Utskotten brukar antingen vara
ett beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. Delegerad beslutsrätt
brukar ofta avse individärenden, där behov av information över nämndgränserna inte föreligger.
ANDRA STYCKET
Detta stycke ålägger nämnderna att samråda med varandra. Även denna bestämmelse har till syfte att höja
effektiviteten i kommunen. Inte heller här omfattas utskotten.
TREDJE STYCKET
Stycket är en påminnelse om den reglering av s.k. brukarsamråd, som regleras i 8 kap. 3 § KL. Paragrafen i
KL saknar enligt vår mening direkta rättsverkningar, varför regeln i reglementet har utformats som en ”börregel”.
I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad delegering. Detta innebär att en nämnd som delegerar till anställd får uppställa villkor som innebär att de som
utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig innan beslutet fattas. Föreskrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till villkorad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORG AN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Fullmäktige utnyttjar i denna paragraf sin rätt att enligt 8 kap. 4 § KL besluta att en nämnd får uppdra åt ett
självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning.
Reglerna om självförvaltningsorgan tillkom år 1994. De har företrädesvis använts inom skolans område.
För vidare läsning hänvisas till Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011, SKL Kommentus
Media.
I exemplet har också fullmäktige utnyttjat möjligheten i 8 kap. 4 § KL att låta nämnden delegera vissa ärenden/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.
ANDRA STYCKET
Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorganet. I denna ska självförvaltningsorganets uppgifter anges, liksom antalet ledamöter och ersättare samt hur
dessa utses. Arbetsformerna ska också läggas fast, dvs. hur kallelse ska ske, protokollföring, anmälan till
nämnden etc.
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MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Stycket motsvarar 6 kap. 34 § KL. Rätten för en nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäktige.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Enligt 6 kap. 34 § KL ska styrelsen/nämnden minst en gång om året dels informera om de beslut som fattats
i ärendena, dels informera om vilka ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att medborgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje fullmäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskrivningsbeslut.
När det gäller ärenden i vilka beslut inte fattats inom ettårsfristen, ska dessa avrapporteras två gånger per år.
Fullmäktige ska då också informeras om varför ärendet inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Det är alltid av värde för förslagsställaren att hållas underrättad om hur medborgarförslaget framskrider.
Genom aktuell bestämmelse ska förslagsställaren som huvudregel få veta när ärendet är färdigberett för beslut.
Förslagsställaren kan ha ett intresse av att få närvara vid sammanträdet där beslut fattas i ärendet. En sådan
rätt kan ges av styrelsen/nämnden om fullmäktige medgett detta.3 Det är frivilligt för fullmäktige att medge
närvaro. I förslaget till reglemente har vi valt att ta in två alternativa skrivningar när det gäller närvarorätt. I
sista hand är det dock styrelsen/nämnden själv som avgör om närvaro ska tillåtas, antingen generellt eller i
varje enskilt fall.

3

6 kap. 25 § KL.
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Alternativ 1 innebär att förslagsställaren ges möjlighet att delta i debatten i nämnden och även att själv få
yttra sig.
Alternativ 2 innebär att förslagsställaren enbart har närvarorätt när ärendet behandlas.
En förslagsställare kan aldrig medges rätt att delta vid beslutsfattandet. Närvarorätten kan avse såväl beslut
som ingår som ett led i beredningen inför fullmäktige, som slutliga beslut som styrelsen/nämnden fattar i
anledning av medborgarförslag.
ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kommentar:
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Styckena motsvarar vad som framgår av 6 kap. 23 § KL. En precisering har dock gjorts att en begäran om
extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgift om det som önskas behandlas på det extra sammanträdet. Detta tillägg har gjorts för att motverka att extra sammanträden hålls i onödan. KL innehåller dock
inget sådant krav.
Ordföranden har beslutsrätten när det gäller att bestämma tiden för extra sammanträde. I reglementet föreskrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möjligt” tar exempelvis sikte på att det ibland på grund av brådska inte är möjligt att avvakta samråd med alla.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Ordföranden har rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett sammanträde ska ställas in eller flyttas
till annan dag. Denna rätt omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras på en dag. Särskilda skäl kan exempelvis vara att antalet ärenden är litet.
Ordförandens beslutanderätt gäller bara fram till dess att sammanträdet inletts. När väl mötet börjat är det
styrelsen/nämnden som beslutar om detta.
Om ett sammanträde ställs in eller flyttas ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas
om beslutet. Hur underrättelsen ska ske får anpassas till rådande omständigheter. Det måste dock ske på ett
ändamålsenligt sätt.
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KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast … dagar
före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämnderna. I förtydligande syfte har därför några bestämmelser lagts in.
FÖRSTA STYCKET
I första stycket anges ordförandens ansvar för att kallelse utfärdas. I praktiken ombesörjer normalt en anställd uppgiften på ordförandens ansvar. Om inte ordföranden kan kalla till sammanträde fullgörs uppgiften
av vice ordföranden. I sista hand åvilar ansvaret ålderspresidenten.
ANDRA STYCKET
I andra stycket föreskrivs att kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska även skickas till alla ersättare, oavsett om dessa tjänstgör eller inte. Detta följer av 6
kap. 17 § andra stycket KL.
TREDJE STYCKET
Här regleras hur kallelse ska ske. Det blir allt vanligare att nämnderna vill tillämpa ett system med elektroniska kallelser, varför utgångspunkten är att kallelse sker elektroniskt.
Innan styrelsen/nämnden använder sig av ett sådant förfaringssätt ska fullmäktige enligt vår bedömning
dock först besluta att kallelse och utskick får ske elektroniskt. Så har skett i det här exemplet. Utfallet på
bedömningen av lämpligheten med elektronisk kallelse blir olika beroende på vilken nämnd reglementet
rör. I nämnder med hög frekvens av sekretesskyddade uppgifter kan systemet med elektroniska kallelser
vara olämpligt. En förutsättning för elektroniska kallelser är också att samtliga ledamöter och ersättare har
tillgång till tillräcklig snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De ledamöter som inte har detta måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade med vanlig
post.
Det får på lokal nivå bestämmas hur långt i förväg kallelsen ska skickas. Med ”annan förtroendevald” avses
en sådan förtroendevald som enligt fullmäktiges beslut enligt 4 kap. 28 § KL fått en s.k. insynsplats i styrelsen/nämnden.
FJÄRDE STYCKET
Detta är en ”ventil” av innebörd att en kallelse i särskilda fall får ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Det kan handla om att ett extra sammanträde sätts ut där inte tidsfristen för kallelse kan hållas. Fjärde
stycket möjliggör också att kallelse i vissa fall kan ske per telefon.
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FEMTE STYCKET
Stycket reglerar vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Det är ordförandens sak att avgöra vilka handlingar som ska vara med. Det finns alltså inget krav på att föredragningslista och ärendehandlingar bifogas.
I praktiken brukar emellertid så ske. I en del fall kan mängden handlingar vara stor. Det kan då vara praktiskt att begränsa utskicket. Det kan också vara så att handlingarna till stora delar omfattas av sekretess. Då
kan en viss försiktighet vara påkallad. Ett alternativ kan då vara att ledamöterna bereds tillfälle att hos kommunen ta del av beslutsunderlaget.
Vid elektroniska utskick ställer sig saken annorlunda. Då är mängden handlingar inte i sig något skäl för att
inte göra utskicket. Men det kan också ibland vara försvårande för ledamöterna att förbereda sig för sammanträdet om en väldigt stor mängd handlingar skickas ut.
Även om skyldigheten att skicka med handlingar är utformad som en ”bör- regel”, är handlingsfriheten i
många fall begränsad för ordföranden. I ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens (2017:900) finns
särskilda regler om handläggningen. 4 Bristfälligt underlag kan leda till att ärendet bordläggs eller återremitteras till förvaltningen, med fördröjning som följd. Detta kan föranleda JO-kritik.
Ordföranden ansvarar också för att eventuellt i samråd med presidiet i övrigt ta fram en föredragningslista.
Detta framgår inte av KL. Ordföranden förutsätts vara länken mellan förvaltningen och nämnden. Ordföranden har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämnden som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ärendet behöver dock inte ske vid detta sammanträde.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄ DEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/
nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL
SAMMANTRÄDE PÅ DISTA NS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Enligt 6 kap. 24 § första stycket KL ska fullmäktige i reglemente besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i nämndens sammanträden på distans. I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för
att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden i första hand ska vara

4

Exempelvis 9 § FL första stycket som anger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
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ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund av
långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller att föredragningslistan är
så kort att den inte motiverar ett vanligt sammanträde.
Regeln är utformad som en frivillig möjlighet för nämnden att besluta om sammanträden på distans. I
nämnder där många uppgifter omfattas av sekretess, kommer sannolikt inte distanssammanträden förekomma lika ofta som i andra nämnder.
En särskild fråga när det gäller distanssammanträden är hur man ser till att inte obehöriga kan höra vad som
sägs och se det som visas på bild. I propositionen anvisas att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte sker. 5 Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del på ärendets art.
En tänkbar lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda
lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste
få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl föreskrivs att anmälan ska göras till kansliet. Kansliet förutsätts snabbt vidarebefordra anmälan
till ordföranden. Om föredragningslistan innehåller valärende eller ärende om anställning kan närvaro på
distans inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid eventuell votering (5 kap. 54 §
KL).
TREDJE STYCKET
Här anges att styrelsen och nämnderna får besluta om närmare riktlinjer om distanssammanträden. 6 En särskild fråga är huruvida närvaro på distans är möjlig även i utskott. Lagens förarbeten innehåller ingenting i
ämnet. Den omständigheten att det krävs ett fullmäktigebeslut för att närvaro på distans ska få ske i nämnderna, och att närvaro på distans är ett komplement till fysisk närvaro skulle kunna anses tala mot att även
utskotten omfattas av möjligheten. Å andra sidan står ingenstans i lagen att det inte är tillåtet. Nämnderna
anses vidare ha en rätt att inom vissa ramar bestämma om nämndernas arbetsformer. Rättsläget får bedömas
som oklart.
En annan sak är att närvaro på distans inte i praktiken blir aktuell så ofta i utskotten, eftersom man i stor
utsträckning hanterar individärenden.
NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar.
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar
det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

5

Prop. 2013/14:5 s. 36.

6

Prop. 2013/14:5 s. 35.
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Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Här regleras s.k. insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 28 § KL. Denna paragraf ger fullmäktige
möjlighet att låta förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd rätt att få delta vid
nämnds sammanträde och delta vid överläggningarna, men inte i besluten.
Bestämmelsen är främst avsedd för heltidssysselsatta förtroendevalda med övergripande arbetsuppgifter
som saknar ordförandeuppdrag, för minoritetsföreträdare och för ordförande i styrelsen som inte är heltidssysselsatta.
ANDRA STYCKET
Andra stycket ger styrelsen/nämnden möjlighet att låta andra kategorier närvara vid sammanträde med
styrelsen/nämnden. Stycket har sin grund i 6 kap. 26 § KL. Den som kallats enligt detta stycke får inte
heller delta i besluten. Det kan i vissa ärenden vara viktigt att kunna låta anställda närvara. Det kan exempelvis röra avstängningsärenden i skolan eller återkallelse av serveringstillstånd. I ärenden mot enskild
måste nämnden vara uppmärksam på kommunikationsskyldigheten enligt förvaltningslagen (2017:900).
Framkommer nya uppgifter under sammanträdet kan som huvudregel ärendet inte avgöras utan att den enskilde fått yttra sig.
TREDJE OCH FJÄRDE STYCKET
Det kan vara praktiskt att medge även vissa anställda en rätt att närvara vid sammanträdena. Det kan gälla
exempelvis kommundirektör, förvaltningschef och kommunjurist. En praktisk ordning är att styrelsen/nämnden inför varje ny mandatperiod bestämmer omfattningen på närvarorätten.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
Kommentar: Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap. 16 § KL hur många ledamöter det ska vara i styrelsen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestämmer fullmäktige antalet ledamöter och ersättare. Färre än två ledamöter torde inte vara tillåtet.
I förslaget presenteras två alternativ. Alternativ 2 bygger på att fullmäktige i separat beslut bestämmer hur
många ledamöter en nämnd ska bestå av. Detta alternativ tar sikte på den möjlighet fullmäktige enligt 5
kap. 30 § KL har att under de år då val av fullmäktige förrättats i hela landet, ändra såväl mandatperiod som
antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning. Man kan alltså besluta om ändrat
antal ledamöter och ersättare innan man förrättar valet till nämnden. Med alternativ 2 slipper man då att
ändra i själva reglementet.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov
är beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
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Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,

2.

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

3.

främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt

4.

representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Första stycket gäller generellt för styrelsen och övriga nämnder.
I första punkten ges ordföranden den närmast självklara rollen att leda styrelsens/nämndens sammanträden
och arbete. I denna roll ligger också en (oskriven) ordningsmakt. Ordföranden har en viktig roll att fylla
mellan sammanträdena. Ordföranden ska fungera som en viktig länk mellan förvaltningen, presidiet och
nämnden. Ordföranden måste hålla sig uppdaterad på vilka ärenden som är på väg upp, så att sammanträdesplanering kan genomföras. Ordföranden måste vidare hålla sig uppdaterad på innehållet i reglementet
för styrelsen/nämnden. Vid författningsändringar åligger det ordföranden att verka för att reglementet blir
ändamålsenligt och att nämnden tar ansvar för de frågor som lagts på nämnden.
I andra punkten erinras om ordförandens skyldighet att kalla till sammanträde. Punkten är delvis en upprepning av vad som anges i 24–25 §§.
I tredje punkten erinras om ordförandens skyldighet att vid behov kalla ersättare. Observera dock att även
de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndernas sammanträden och ska underrättas om tid och
plats för sammanträdet, 6 kap. 17 § andra stycket KL. I detta reglemente föreskrivs att kallelse från början
ska skickas även till ersättarna (25 §). Vid förfall underrättas ersättaren om att denne ska tjänstgöra (34 och
35 §§). I förevarande punkt får ordföranden ett ansvar att formellt inkalla ersättare, dock under förutsättning
att tid medges.
I fjärde punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden vid behov är beredda när de tas upp i nämnden. KL föreskriver inget krav på beredning i nämnderna. Beredningens omfattning beslutas i stället ytterst
av nämnden.
En viktig inskränkning i undantaget från beredning är ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens
(2017:900) regler eller enligt speciallagstiftning. En grundtanke bakom förvaltningslagen är den ska bidra
till att myndigheterna får ett så korrekt beslutsmaterial som möjligt för sina beslut och därmed till att besluten blir riktiga i sak. Detta speglas i 9 § förvaltningslagen, som anger att rättssäkerheten inte får eftersättas.
Iakttar nämnden inte 9 § förvaltningslagen kan detta bl.a. bli en fråga för JO.
I femte punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden snarast tas upp vid sammanträde när ärendet
är färdigberett. KL innehåller förvisso inget skyndsamhetskrav. Annorlunda förhåller det sig med ärenden
där någon enskild är part i ärende enligt speciallag och där ärendet handläggs enligt förvaltningslagen.
Enligt 9 § förvaltningslagen ska sådana ärenden handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan
att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningslagen innehåller också regler om s.k. dröjsmålstalan (12 §). Detta
innebär att en överinstans kan förelägga en myndighet att avgöra ett ärende inom viss tid (49 §).
I sjätte punkten läggs ett övergripande uppföljningsansvar på ordföranden.
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Ordföranden ska vara en sammanhållande länk mellan förvaltningen och styrelsen/nämnden, så att styrelsen/nämnden får kontroll över att besluten verkställts.
ANDRA STYCKET
Andra stycket gäller enbart styrelsens ordförande.
Första och andra punkten är en följd av att styrelsens ledande roll och uppsiktsplikt över övriga nämnders
verksamhet enligt 6 kap. 1 och 11 §§ KL. Ordföranden är den som för styrelsens räkning mellan sammanträdena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordförandeskapet. Styrelsens ordförande brukar vara kommunalråd på heltid, men behöver inte vara det.
Tredje punkten är en följd av det samordningsansvar som styrelsen har enligt 6 kap. 1 § KL.
I fjärde punkten ges styrelsens ordförande vissa representationsuppgifter.
Som framgår av texten kan styrelsen besluta om en annan lösning.
PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Begreppet presidium definieras vad gäller nämnderna i 6 kap. 21 § KL. Till skillnad från vad som gäller
fullmäktige, får nämndpresidier ha högst två vice ordförande. Presidiet utgör ett organ i KL:s mening.
En särskild fråga rör hur ett presidium ska väljas; genom en valhandling eller en och en. Förarbetena ger
ingen vägledning. Klart är att presidiet numera utgör ett organ i KL:s mening. Det är också klart att presidiet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proportionellt valsätt när det gäller presidiet. 7 Om valberedningen lämnat ett förslag på presidium och inga andra
förslag finns, torde valet kunna ske genom en valhandling. Föreligger däremot flera förslag bör ledamöterna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara beroende av vem som väljs till ordförande respektive förste vice ordförande.
Fullmäktige har även enligt 6 kap. 21 § andra st. KL getts möjligheten att ”välja ett nytt presidium”. Detta
kan ske om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.
Innebörden är att om ordföranden i nämnden företräder ”fel” parti, ska hela presidiet väljas om, inte enbart
ordföranden. Tanken är att fullmäktige genom valet ska skapa ett nytt presidium med lämplig sammansättning, varvid alla posterna ska övervägas och väljas.
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ANDRA STYCKET
En fråga i lagen är vilka uppgifter presidiet i en nämnd ska ha. För fullmäktiges del anfördes i förarbetena
till 2014 års ändringar att det fanns behov av att kunna ge fullmäktigepresidiet en mer aktiv roll när det
gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. I 2017 års KL har dessutom
fullmäktiges presidium tilldelats uppgiften att bereda revisorernas budget, 11 kap. 8 § KL.
Vad gäller nämndpresidier har den ändringen gjorts i 2017 års kommunallag att styrelsen och nämnderna
kan delegera beslutanderätt till presidiet. Man bör i så fall fundera över gränsdragningen gentemot exempelvis ett arbetsutskott. Presidiets rätt att fatta beslut ska regleras i delegationsordningen.
Vid fastställandet av presidiets uppgifter bör man ta i beaktande vilken arbetsfördelning man vill ha mellan
presidiet och arbetsutskottet. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definierades och blev ett organ var att man ville möjliggöra återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag vid ändrade
majoriteter i fullmäktige.
I stycket beskrivs presidiets uppgifter. Av lagens förarbeten 8 framgår att det för nämndernas del inte finns
ett lika framträdande behov av att beskriva presidiets uppgifter. Här har presidiet till-delats uppgiften att,
om ordföranden anser det behövs, biträda ordföranden med att planera och leda nämndens sammanträden.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Vid förfall för ordföranden, stadgar KL att vice ordförande ska träda in. Om även vice ordföranden har förfall, träder andre vice ordförande in. Första stycket reglerar situationen när ingen i presidiet kan delta i ett
helt sammanträde eller en del av ett sådant. I det läget får nämnden utse annan ledamot som ersättare för
presidieledamöterna. De två sista meningarna reglerar frågan om vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter fram till dess att valet förrättats.
ANDRA STYCKET
Andra stycket reglerar situationen när presidieledamöterna t.ex. på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. I det här reglementet har vi valt att reglera även vice ord-förandenas frånvaro, inte
bara ordförandens. För att klargöra att ordförandens ersättare inte enbart ska ta hand om själva sammanträdena, anges att ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
En särskild fråga vid långvarigt frånfälle är arvodet. Ordföranden är ju många gånger kommunalråd med
kommunalrådsarvode. Hur denna fråga ska lösas bör framgå av arvodesreglementet i kommunen.
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KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Kommentar:
Första stycket
Kommunalråd definieras i 4 kap. 2 § KL. De kan även ha andra benämningar. I den här paragrafen har vi
valt att enbart använda ordet kommunalråd. Det står dock kommunen fritt att benämna dem på annat sätt.
Ett kommunalråd måste inte längre ha något annat politiskt uppdrag i kommunen. Av den anledningen presenteras här två alternativ till när kommunalråden utses. Enligt alternativ 1 väljs de efter det att styrelse/
nämnder valts. Detta alternativ passar när kommunalråden har andra uppdrag i kommunen. I alternativ 2
utnyttjas den nya regeln i 4 kap. 2 § andra stycket KL om att kommunalråd får utses på första fullmäktige
efter valet. Denna ordning har tidigare enbart varit förbehållen Stockholms kommun (borgarråd), men görs
nu generellt tillgänglig för alla kommuner och landsting.
Alternativ 2 tar sikte på situationen när kommunalråd inte har annat uppdrag.
ANDRA STYCKET
Det är mycket viktigt att fullmäktige bestämmer de olika kommunalrådens ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgifter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kommunen.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
Kommentar: Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i KL. KL kräver att det av reglementet
framgår hur det ska gå till. I reglementet föreskrivs att kallelse alltid från början ska skickas till såväl ledamöter som ersättare. Ersättaren har alltså redan fått en formell kallelse när eventuella förhinder aktualiseras.
Vi har då valt att i stället kalla förfarandet med att kalla in er-sättaren att denne ska underrättas om att
denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Kommentar:
Första stycket
Enligt 6 kap. 17 § första stycket KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. I
första stycket har tagits in en regel motsvarande den för fullmäktige, 5 kap. 17 § KL.
Så snart en ledamot anmält förhinder åligger det ordföranden att kalla dit en ersättare.
ANDRA STYCKET
Stycket motsvarar regeln i 5 kap. 19 § KL och innebär att en ordinarie ledamot som inställer sig har företräde till tjänstgöring, oavsett om ersättare kallats in. Detta gäller också om ledamoten kommer för sent.
Lagen anger inte närmare hur inträdet ska gå till. Det är i många fall lämpligast att inträdet sker vid närmast
påföljande ärende. Annorlunda kan det förhålla sig när det gäller omfattande ärenden. Då kan det vara
lämpligt att den ordinarie ledamoten omgående får inträda under ärendets handläggning.
TREDJE STYCKET
I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Om valet av ersättare inte skett proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra i den av fullmäktige bestämda turordningen. Om ingen turordning är
bestämd, kallas de in i den ordning de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val. Om ersättarna utsetts
genom proportionellt val, gäller särskilda regler enligt 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
FJÄRDE STYCKET
Bestämmelsen har sin grund i 6 kap. 17 § tredje stycket KL. Fullmäktige är ålagt att besluta i vilken utsträckning ersättarna ska få delta i debatten och få sin mening antecknad till protokollet. I förarbetena till
KL framgår att ”det för vissa nämnder kan finnas behov av avvikande bestämmelser.” Det bör betyda att
fullmäktige kan bestämma rättigheterna olika för ersättare i skilda nämnder. Om fullmäktige inte gett ersättarna rätt att få sin mening antecknad i protokollet, torde ord-föranden ändå i ett särskilt ärende kunna
medge ersättaren denna rätt. Ersättaren kan dock inte kräva detta.
FEMTE STYCKET
I stycket regleras situationen att en annan ersättare, som står högre på turordningslistan, inställer sig efter
det att en annan ersättare börjat tjänstgöra. Regleringen bygger på att partiväxling – till skillnad från i fullmäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska nominera kandidater till nämnderna. Många gånger byggs koalitioner, där småpartier kan få ersättarplatser i
nämnder, trots att deras eget mandat inte räcker till. Här erbjuds tre olika alternativ.
Alternativ 1 motsvarar till innebörden den skrivning vi haft i vårt tidigare normalförslag till reglemente.
Den ger resultatet att en ersättare som börjat tjänstgöra som absolut huvudregel ska få fortsätta tjänstgöringen, även om en annan ersättare som står högre på turordningslistan dyker upp. Det är först om ”det
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etablerade majoritetsförhållandet” påverkas, som den nytillkommande ersättaren får tjänstgöra. Med detta
begrepp avses det i vårt förra reglemente använda uttrycket ”styrkebalansen mellan partierna”. På många
håll finns idag inga ”etablerade majoritetsförhållanden”. I dessa fall bör man välja något av de andra alternativen.
Alternativ 2 innebär att den första ersättaren ges förtur till tjänstgöring oberoende av turordningen, dock
bara om denne tjänstgör för sitt eget parti. Tjänstgör ersättaren för något annat parti, får alltså ersättaren avträda sin tjänstgöring för någon som står högre upp på turordningslistan.
Alternativ 3 innebär att en ersättare som börjat tjänstgöra alltid har företräde till tjänstgöring, oberoende av
om någon annan ersättare inställer sig. Fördelen med detta alternativ är att det är mycket enkelt att tillämpa.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNST GÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
Kommentar:
Första stycket
Regeln motsvarar i stort den reglering som finns för fullmäktige i 5 kap. 18 § KL.
ANDRA STYCKET
Om ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” även om en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att undvika partiväxling kan man i nämnderna tillämpa
ett system med växeltjänstgöring. Orden ”en gång” i respektive alternativ innebär att rätten till växeltjänstgöring endast får utnyttjas en gång.
Alternativ 1 tar sikte på att ”styrkebalansen påverkats” och överensstämmer med den skrivning vi hade i
tidigare utgåvor. Den skrivningen medför att den ordinarie ledamoten får växeltjänstgöra i mindre utsträckning än i alternativ 2, eftersom växeltjänstgöring enbart tillåts i de fall då ”styrkebalansen mellan partierna”
har påverkats. Detta begrepp kan vara svårtolkat i kommuner med oklara majoriteter.
Alternativ 2 föreskriver att det är tillåtet för en ledamot och en ersättare att tjänstgöra växelvis, men enbart
om ersättaren tillhör ett annat parti. Regeln medför att det går att växeltjänstgöra i alla situationer där ersättaren inte tillhör samma parti, oavsett om det påverkar den inbördes balansen inom blocket.
Alternativ 3 motsvarar den ordning som gäller i fullmäktige. Ledamoten får inte komma tillbaka om denne
avbrutit tjänstgöringen av annan orsak än jäv. Detta alternativ har fördelen att det är enkelt att tillämpa.
Vilken modell som ska tillämpas blir beroende av hur den politiska kartan ser ut (oklara majoriteter och
vågmästare).
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med
rättspraxis vad gäller rätten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
Kommentar: I 4 kap. 24 -26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad
som gäller vid omröstning och beslut. Enligt 4 kap. 25 § KL har en ledamot som grundregel rätt att avstå
från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Enligt 4 kap. 26 § KL är dock en nämndledamot som deltar i
handläggningen av ett ärende skyldig att rösta om ärendet rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Lokutionen ”där detta är möjligt” tar sikte på den situationen. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta,
när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.
I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska
anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit i ett
beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.
I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha
deltagit i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten
meddela vid uppropet att han eller hon avstår från att rösta.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Kommentar: Reservationsrätten regleras i 4 kap. 27 § KL och omfattar bl.a. ledamöter och tjänstgörande
ersättare i styrelsen och övriga nämnder. En förutsättning för reservationsrätt är att man deltagit i avgörandet. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kompletterande föreskrift om detta.
Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering föreligger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservationen också görs i omedelbar anslutning till sammanträdet.
En särskild fråga rör om ledamöter ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av ett särskilt
yttrande. Någon sådan rätt finns inte enligt KL. Protokollet förs på ordförandens ansvar, varför denne i
första hand bör bestämma om det ska tillåtas. Om det blir aktuellt med särskilt yttrande ska begäran härom
göras innan sammanträdet avslutas. Yttrandet kan antingen tas in i själva protokollet eller som en bilaga.
Avfattningen av 5 kap. 67 § KL visar att kommunala protokoll ska vara kortfattade. Mot bakgrund härav
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och att långa protokoll kan bli oöverskådliga, förordar vi en restriktiv hållning till särskilda yttranden. Den
rättsliga statusen på dessa är dessutom oklar. De utgör inte reservationer, utan används många gånger enbart för att utveckla en ståndpunkt, kanske t.o.m. efter ett acklamationsbeslut. Om ordförandens bedömning
ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om yttrandet ska tillåtas.
JUSTERING AV PROTOKO LL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
I fråga om nämndernas protokoll hänvisas i KL till motsvarande regler för fullmäktige (6 kap. 35 § andra
stycket KL). I 5 kap. 69 § KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdesdagen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskriver att ordföranden ska justera protokollet. Detta har dock förutsatts i förarbetena.9
ANDRA STYCKET
Stycket behandlar omedelbar justering. Detta förfarande kan tillgripas när man snabbt vill anslå bevis om
justering och verkställa ett beslut. En omedelbar justering får inte leda till oklarheter om innehållet i beslutet. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den därför redovisas skriftligt före justeringen.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Kommentar: Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd ansvarar för att kungörelse sker
inom ramen för nämndens ansvarsområde. Nämnden ska alltså se till att kungörelse sker på kommunens
anslagstavla. Därvid åligger det nämnden att underrätta styrelsen om ändringens innehåll. Det övergripande
ansvaret för anslagstavlan och författningssamlingen har styrelsen, se 14 och 15 §§ detta reglemente.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
Kommentar: Av 6 kap. 36 § KL följer att kommunen har frihet att reglera frågan om delgivning i reglemente eller särskilt beslut. Enligt bestämmelsen får alltid delgivning ske med ordföranden.

9

Prop. 1990/91:117 s. 193.
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Förslaget innebär att styrelsen/nämnden själv kan besluta om vem som ska vara behörig att ta emot delgivning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart tilllämpa 6 kap. 36 § KL. Detta lämpar sig mindre väl med tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt.
När man beslutar med vilka personer delgivning får ske måste man göra ett val. En förvaltningschef inom
en nämnds område är normalt alltid lämplig att delges. Att utpeka ytterligare någon eller några personer är
också bra, så att man täcker upp exempelvis för semestrar. Observera dock att en föreskrift om att delgivning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade
uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes.
UNDERTECKNANDE AV HA NDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Kommentar: I KL finns inte begreppet behörig firmatecknare. Begreppet ”firmatecknare” står för en representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. I ett
kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna nämndens handlingar. Samtidigt är det fortfarande nämnden som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en beslutsrätt delegerats till någon.
Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna handlingar sammanfalla.10
FÖRSTA STYCKET
Första stycket utgör huvudregeln för rätten att underteckna handlingar.
Stycket tar för det första sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.ex. skriva under ett avtal, vars
ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tar för det andra sikte på beslut som nämnden själv fattar och
som resulterar i att en skrivelse eller något annat ska undertecknas.
ANDRA STYCKET
Här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta de beslut som rör undertecknande och kontrasignering som
man finner ändamålsenliga.
TREDJE STYCKET
Det kan vara praktiskt att ”firmateckningsrätten” sammanfaller med beslutskompetensen när ett beslut har
fattats med stöd av delegation. Det kan med fördel anges direkt i delegationsordningen hur ”firmateckningen” ska vara utformad. Vissa beslut kan dock vara av den karaktären att man av internkontrollskäl vill
att två personer ska skriva under. Ordalydelsen ger stöd för detta förfaringssätt. Delegation kan dock inte
ske till två tjänstemän i förening.

10

Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, s. 89.
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UTSKOTT

11

44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Kommentar: Av 3 kap. 5 § KL följer att fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas.
KL innehåller inte så många bestämmelser om utskott. Det kan därför vara bra att i någon mån reglera
arbetsformerna i reglementet.
När det gäller utskott måste man ta ställning till om det är fullmäktige eller respektive nämnd som ska besluta om utskott. Om fullmäktige inte tar in något om utskott i reglemente får nämnden besluta att utskott
ska finnas.
Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom nämnderna som är politiskt sammansatta. Ett utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt gäller,
6 kap. 42 § KL. Ett utskott kan aldrig ges ställning som nämnd utan utskottet kan enbart svara för beredning av ärenden och fatta beslut med stöd av delegation från nämnden.

11

Mer om utskott finns att läsa i Dalman, i Festskrift Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100 år, 2015 sid. 9-18.
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FÖRSTA STYCKET
Här har fullmäktige med stöd av 3 kap. 5 § första stycket KL beslutat att ett arbetsutskott ska finnas i styrelsen. Styrelsen kan alltså inte avskaffa arbetsutskottet. I övrigt har fullmäktige överlåtit till styrelse och
nämnder att inrätta utskott.
Det finns inga regler i KL som reglerar hur många ledamöter/ersättare det ska vara i ett utskott. Antalet ersättare behöver inte heller vara lika stort som antalet ordinarie ledamöter. Som minimum bör ett utskott ha
tre ledamöter, eftersom ett udda antal ledamöter är att föredra. På det sociala området är dock tre ledamöter
för litet. Detta aktualiserades i ett JO-uttalande (1985/86 s. 278). Där bestod utskottet av tre ledamöter och
tre ersättare. Vid sammanträde hade en ledamot och alla ersättare förhinder. Utskottet fattade då beslut med
enbart ordförande och en ledamot, eftersom utskottet bedömdes kunna fatta beslut om mer än hälften av
ledamöterna var närvarande. I praktiken innebar detta enligt JO att delegation skett till en person (ordföranden med utslagsröst), vilket kom i konflikt med SoL:s bestämmelser.
En särskild fråga är huruvida man i förtid kan entlediga en ledamot i ett utskott. Frågan har inte belysts i
praxis.
Ledamöter i kommunala nämnder åtnjuter ett starkt skydd och kan inte utan vidare bli entledigade. 4 kap. 9
§ KL reglerar när en viss förtroendevald får entledigas. Den förtroendevalde ska ha valts av fullmäktige och
antingen ha vägrats ansvarsfrihet eller dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.
En förutsättning för entledigande är att den förtroendevalde valts av fullmäktige. Nämndens ledamöter
skyddas därför av 4 kap. 9 § KL. Problemet med utskott är emellertid att utskottets medlemmar väljs av
nämnden bland ledamöterna och ersättarna, 6 kap. 42 § KL. De är således endast indirekt valda av fullmäktige. Detta skulle kunna tala för att utskottsledamöterna kan entledigas. Rättsläget är oklart.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att ledamöterna inom kretsen av ledamöter i utskottet ska välja en ordförande och en vice
ordförande. Mandattiden bestämmer utskottet självt.
TREDJE STYCKET
Här regleras den situationen att ordföranden blir förhindrad för en längre tid att fullgöra sitt uppdrag. En
ersättare för denne kan då utses inom kretsen av ledamöterna. Det är viktigt att man reglerar arvodesfrågan
vid längre tids bortovaro.
FJÄRDE STYCKET
Det finns ingen reglering kring ersättarnas närvaro i utskott. Många gånger används utskottet för att fatta
beslut med stöd av delegation i ärenden där sekretesskyddade uppgifter ofta förekommer. För att inte sprida
information i onödan kan det därför vara lämpligt att begränsa närvarorätten i så hög utsträckning som möjligt.
Nämnden bör vid valet av ersättare tänka på att besluta en inkallelseordning.
FEMTE STYCKET
Om utskottets ledamöter och ersättare inte utsetts vid proportionellt val, måste fyllnadsval förrättas vid förtida avgång. Om proportionellt val ägt rum, gäller i stället turordningen enligt valsedlarna.
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SJÄTTE STYCKET
Utskottet bestämmer vilka sammanträdestider som ska gälla. Det är också lämpligt att föra in regler om beslutsförhet. ”Hälften av ledamöterna” innebär att ledamöterna inklusive tjänstgörande ersättare ska uppgå
till minst halva utskottet.
Utskottet förutsätts fatta beslut i enlighet med reglerna för fullmäktige och nämnder, se 5 kap. 53-56 §§ KL.
SJUNDE STYCKET
När det gäller protokoll i beslutsärenden förutsätts utskottet följa 6 kap. 35 § KL i tillämpliga delar. Vid beredning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i föredragningslistan till styrelsens/nämndens sammanträde.
ÅTTONDE STYCKET
Här föreskrivs att utskottet har en beredande funktion i förhållande till nämnden. Nämnderna avgör dock
ytterst själva omfattningen av beredningen.
Utskottet kan också uppträda som delegat. Detta regleras inte i reglementet, utan i delegationsordningen
som styrelsen/nämnden fattar beslut om. Där ska också anges i vilken utsträckning beslut ska anmälas till
styrelsen/nämnden, 6 kap 40 § KL. Utskottets beslutskompetens regleras då i delegationsordningen för
nämnden.
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REGLEMENTE FÖR STYRE LSE OCH NÄMNDER

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder
regioner.

i kommuner och landsting/

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/324

§ 144 Beslut om revidering av reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 44/2021, att återremittera ärendet
om revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 214/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 45/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
”landsbygdssäkring” förs in i reglementet enligt tidigare yrkande i
kommunstyrelsens beslut § 43/2021. De föreslår vidare att
”kommundirektören” stryks under närvarorätt för övriga i samtliga
nämnder utom kommunstyrelsens enligt tidigare yrkande. De föreslår
även att ordförandes uppgifter beskrivs enligt tidigare yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för kultur- och
fritidsnämnden efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-11-01.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 214/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och
fritidsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 202108-19.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

✓ Kommunstyrelsens beslut § 44/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente kultur- och fritidsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och
fritidsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-28.
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2020 ”Beslut om revidering av
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-31.
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-01
Ärendenummer
2019/324

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente för kulturoch fritidsnämnden efter ytterligare återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03 (§ 44/2021) att återremittera ärendet
om revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06 (§ 214/2021) återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 45/2021.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 214/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och
fritidsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 202108-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 44/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente kultur- och fritidsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och
fritidsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-28.
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2020 ”Beslut om revidering av
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-31.
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Utredning
Nedan följer en genomgång av varje sakyrkande från kommunstyrelsens
beslut § 44/2021 med en analys om vilka konsekvenser det får om yrkandet
tas med i reglementet.
Landsbygdssäkring
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
Eftersom det har tillkommit en paragraf om personalansvar är den aktuella
paragrafen numera 8 §.
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Kommunledningsförvaltningen anser att det inte finns något hinder mot att
lägga till landsbygdssäkring i den aktuella bestämmelsen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar även att ovan punkt är områden
som ska beaktas i handläggningen, men att det inte görs någon särskild
prövning av dem i varje beslut. Undantaget är barnrättsbedömning enligt
barnkonventionen, vilket kommunstyrelsen särskilt beslutat om ska ha en
särskild del i tjänsteskrivelsen. Det betyder att ett tillägg i reglementet inte
kommer att innebära att det i varje enskilt ärende görs en specifik
landsbygdssäkring.
En eventuell konsekvens av tillägget kan bli att förvaltningarna i beredningen
av ärenden inte vet vad begreppet innebär och inte heller vad politiker
förväntar sig i en landsbygdssäkring. Detta får i sådana fall visa sig i den
fortsatta hanteringen av ärendena, t.ex. genom återremiss om kultur- och
fritidsnämnden inte är nöjd med beslutsunderlaget i ett specifikt fall.
Närvarorätt
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18
Närvarorätt i Kultur och Fritidsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen ser inte något hinder mot ändringen. En
konsekvens av en ändring skulle bli att, om kommundirektören önskar närvara
vid ett nämndssammanträde eller om ordföranden önskar att
kommundirektören ska närvara, så måste nämnden medge detta.
Kommunstrategiskt perspektiv
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att
ha in texten ”Frågor som styrelsen ansvarar för men som också kan
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av styrelsen lyftas till
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt.
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Kommunledningsförvaltningen anser att om det är en fråga som kan bedömas
i ”ett kommunstrategiskt perspektiv” är den frågan sannolikt av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det behöver därför inte
regleras i reglementet att kommunfullmäktige ska besluta i frågan. Det kan
snarare leda till tolkningssvårigheter med ytterligare ett begrepp för nämnden
att ta ställning till.
Vidare skulle det strida mot kommunallagen att ange att nämnden kan lyfta
sådana frågor till kommunfullmäktige, eftersom det är ett krav i
kommunallagen att nämnden ska lyfta sådana frågor till kommunfullmäktige.
Med hänsyn till ovanstående tolkningssvårigheter anser
kommunledningsförvaltningen att det inte är lämpligt med tillägget i
reglementet.
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Om kommunstyrelsen trots det önskar föreslå fullmäktige ändringen bör
följande övervägas:
- är avsikten att bestämmelsen ska omfatta frågor utöver de som anges i
5 kap. 1 § kommunallagen, dvs. de av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen.
- problematiken med att kultur- och fritidsnämnden kan lyfta enligt
förslaget i jämförelse med att fullmäktige ska fatta beslut om den
kommunstrategiska frågan även är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Samråd med myndigheter
- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
Kommunledningsförvaltningen ser inget hinder mot det föreslagna tillägget.
Enligt 8 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet inom sitt
verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. Enligt förarbetena till
bestämmelsen (prop. 2016/17:180 s. 293) är samverkansskyldigheten
generell men inte obegränsad. Det betyder att kommunens nämnder redan
ska samverka med andra myndigheter när det finns behov.
Ordföranden
- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barnoch utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden
bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
I förslaget till reglemente ser 19 § ut som följer:
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.
Kommunstyrelsen
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Det kan konstateras att sakyrkandet inte är anpassat till kultur- och
fritidsnämnden utan att det utgår från barn- och utbildningsnämnden, vilket
troligen är en felskrivning. Utgångspunkten är således att sakyrkandet bör
ändras och anpassas till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunledningsförvaltningens förslag till 19 § i reglementet stämmer överens
med SKR:s förslag på reglemente (se s. 42-43).
Kommunledningsförvaltningen tolkar yrkandet som att 19 § ska se ut som
följer:
Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräda
nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
6) Kalla ersättare.
7) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
8) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
9) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
Kommunledningsförvaltningen ser inte något hinder mot ändring av 19 § i
reglementet. Så länge avsikten är att samtligt i förslaget ska vara kvar och att
visst tillägg ska göras kan kommunledningsförvaltningen inte se några direkta
konsekvenser av en ändring.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen har härmed gjort en konsekvensanalys av de
sakyrkanden som framfördes på kommunstyrelsen 2021-03-03 och anser att
återremissen är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen har även gjort ändringar i 11 § i reglementet,
efter att fullmäktige har beslutat att beslut med anledning av E-förslag alltid
ska fattas av fullmäktige. I övrigt kvarstår förvaltningens ursprungliga förslag
till reglemente. Förvaltningen har alltså inte genomfört någon av de ändringar
som var föreslagna i sakyrkandena i det aktuella beslutet. Detta eftersom
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kommunstyrelsen återremitterade ärendet och därmed aldrig fattade beslut
om att bifalla sakyrkandena.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-06

Kommunstyrelsen

2019/324

§ 214 Beslut om revidering av reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 44/2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har, § 44/2021, beslutat att återremittera ärendet om
revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.”
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med upprättat förslag.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 44/2021.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 109/2021 ”Beslut om
revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2021-09-22.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente kultur- och
fritidsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 44/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente kultur- och fritidsnämnden”, 2021-03-03.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-06

Kommunstyrelsen

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och
fritidsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-28.
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2020 ”Beslut om revidering av
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-31.
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-19
Ärendenummer
2019/324

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Beslut om revidering av reglemente kultur- och fritidsnämnden
efter återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2021-03-03 (§ 44/2021) beslutat att återremittera
ärendet om revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande. Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 44/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente kommunstyrelsen”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och
fritidsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-28.
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2020 ”Beslut om revidering av
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-31.
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ SKR:s underlag- Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Utredning
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Arbetsmiljöansvar och dess delegering
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-13 (§ 18/2021) att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.
Inom ramen för den utredningen har följande framkommit. Enligt 6 kap. 6 §
kommunallagen (2017:725, KL) ska nämnderna var och en inom sitt område
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning
som gäller för verksamheten.
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Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) gäller lagen för varje
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.
AML utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de reglementen
som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som respektive nämnd
ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se till att dessa regler
följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av nämndernas
reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal.
Med hänsyn till ovanstående har kommunstyrelsen beslutat att ta bort den
aktuella delegeringen från delegationsordningen samt att uppmana
nämnderna att ta in delegationen i sina delegationsordningar. Reglementena
påverkas inte av denna fråga.
Eventuell förändring av om kommunstyrelsen ska vara anställningsnämnd
påverkar reglementena
Det är fullmäktige som bestämmer hur nämnderna i en kommun ska
organiseras. Fullmäktige får enligt 6 kap. 2 § kommunallagen (2017:725, KL)
besluta
1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela
kommunen,
2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av
kommunen,
3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera
anläggningar, och
4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.
I Tidaholms kommun har fullmäktige beslutat att organisera nämnderna utifrån
p. 1, genom att i reglementena tilldela de olika nämnderna ansvar över olika
verksamheter i hela kommunen.
I kommunstyrelsens reglemente anges dock att kommunstyrelsen är
anställningsmyndighet för hela kommunen (§ 8). Detta betyder att
kommunstyrelsen får karaktär av att vara utförarnämnd och att övriga
nämnder får karaktär av att vara beställarnämnder, när det gäller personal.
Det vill säga att kommunstyrelsen har fått i uppdrag av fullmäktige att anställa
personal och sedan tillhandahålla denna personal till övriga nämnder. Det är
dock inte så som nämndsorganisationen ser ut i Tidaholms kommun,
reglementena är inte i övrigt utformade för en sådan organisation.
Vidare regleras följande gällande nämndernas ansvar och befogenheter i
kommunallagen. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om (6 kap. 3 §
KL). Vidare ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten (6 kap. 6 § KL).
Utgångspunkten i kommunallagen är således att nämnderna ska bedriva sitt
arbete självständigt. När nämnden formellt sett inte är anställningsmyndighet
och därmed inte äger sin viktigaste resurs, personalen, uppkommer frågan om
det går att särskilja personalansvar från verksamhetsansvar. Den frågan blir
normalt löst genom att organisering utgår från beställar-utförarmodellen.
Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att ovan inte har inneburit några
problem i praktiken när kommunstyrelsen varit anställningsmyndighet. Det är
dock viktigt, eftersom fullmäktige har beslutat att organisera nämnderna så att
de ansvarar för olika verksamheter, att ändra reglementena så att även
nämnderna är anställningsmyndighet för den personal som arbetar inom
nämndens förvaltning. Detta för att nämnden fullt ut ska kunna ta det ansvar
som krävs enligt kommunallagen.
De frågor som kvarstår i kommunstyrelsens reglemente gällande personal är
av sådan övergripande karaktär att styrelsen inte ges en alltför ingripande roll i
förhållande till nämndernas ansvar för förvaltningen. De bör därmed vara kvar
i reglementet.
När det gäller förvaltningschefer och förvaltningsekonomer är det lämpligt att
dessa även fortsatt anställs av kommunstyrelsen. Det är också i enlighet med
SKR:s förslag på reglemente.
Upplysningsvis har detta inte någon påverkan på de flesta arbetsrättsliga
regler. Eftersom kommunen är en och samma juridiska person, utgör
kommunen arbetsrättsligt också en och samma arbetsgivare.
Frågor av principiell betydelse
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Det finns inte någon skrivning i förvaltningens förslag till reviderade
reglementen om frågor av principiell betydelse eftersom detta är reglerat i
ovan bestämmelse och därmed redan är tillämplig i samtliga nämnders arbete.
Det är inte heller med i SKR:s mall som förvaltningen har utgått från. En
nämnd, eller styrelsen, ska alltså redan lyfta sådana frågor till fullmäktige.
Om detta inte görs riskerar beslutet att upphävas vid en laglighetsprövning.
Det kan även påverka fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för nämnden eller
styrelsen.
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte är nödvändigt med ett tillägg i
reglementet.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen bedömer att återremissen härmed är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen bör besluta
föreslå fullmäktige att anta förslaget till nytt reglemente för kultur- och
fritidsnämnden.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
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Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-03-03

Kommunstyrelsen

2019/324

§ 44 Beslut om revidering reglemente kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders
reglementen utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya
rekommendationer.
Förslaget har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden som 2020-0331 beslutade att lämna ett yttrande angående det reviderade reglementet.
I yttrandet har kultur- och fritidsnämndens gett förslag på ändringar.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört ett flertal av de föreslagna
ändringarna:
•

Avdelning A § 1 Ett tillägg till punkten ”allmänkultur” under rubriken
”kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för”. Förtydligandet skulle
så innefatta: Allmänkultur inklusive kulturlokaler såsom Saga
teaterbiografen och Turbinhusön samt kulturarrangemang.
- Detta är tillagt.

•

Avdelning B röd § 12: text om arkiv har försvunnit utan att ersättas.
- De två första meningarna i § 12 har behållits, resten framgår av
arkivreglementet.

•

Avdelning C grön § 17: närvarorätt för kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande saknas
- Detta är tillagt.

•

Avdelning C grön § 25: nämnden är felstavat i sista meningen.
- Detta är rättat.

•

Avdelning C grön § 26: beslut är felstavat i sista meningen.
- Detta är rättat.

•

Avdelning C grön § 31: kontrasigneras av kommunchefen ersätts med
kontrasigneras av förvaltningschefen.
- Detta är ändrat.

Paragraferna är även ändrade i övriga nämnders reglementen då de tillhör de
gemensamma avsnitten.
Nedanstående förslag har inte genomförts i förslaget. Efter förslagen finns
förklaring till varför ändringen inte föreslås.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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•

Avdelning A § 2, punkt 3: ändra till fastställa priser istället för avgifter.
- Begreppet avgifter används i samtliga reglementen varför det får
vara kvar för likvärdighet.

•

Avdelning B röd § 5 punkt 2: här har skrivning om att svara på
motioner försvunnit utan att ersättas med ny text.
- Tillägg har gjorts i § 11 som omfattar detta, se nedan.

•

Avdelning B röd § 5 punkt 3: här har text om klimat-, miljö-,
tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och
folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning försvunnit utan att
ersättas med ny text.
- Punkten är flyttad och återfinns numera i § 8 p. 7.

•

Avdelning B röd § 9: här har skrivning om att svara på motioner
försvunnit utan att ersättas med ny text.
- Den inledande meningen om beredning av motioner och e-förslag
har lagts till i § 11. Däremot inte vilka slags beslut som nämnden
ska fatta eftersom detta har ändrats och på vilket sätt nämnden ska
besluta i motioner/e-förslag framgår i riktlinje för beredning av
motioner och e-förslag.

•

Avdelning B grön § 11: här saknas text om återrapportering till
kommunfullmäktige, som tidigare fanns om medborgarförslag.
- Ansvaret för återrapportering till kommunfullmäktige ligger på
kommunstyrelsen och inte nämnderna, varför ändringen inte gjorts.

De paragrafer ovan som är från de gemensamma avsnitten (§§ 11, 12, 17, 26,
27 och 31) har även ändrats i övriga nämnders reglementen.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Förvaltningen har även gjort ett tillägg gällande personuppgiftsbehandlingar (§
5).
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för kultur- och
fritidsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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-

Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med
instämmande av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören”
stryks i § 18 Närvarorätt i Kultur och Fritidsnämnden,
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på
att ha in texten ”Frågor som nämnden ansvarar för men som också
kan bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av nämnden
lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är
lämpligt.
- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga
styrelser och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av
betydelse för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt
effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde
barn- och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,
vid konferenser och sammanträden om inte barn- och
utbildningsnämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
- Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering:
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas.
Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena.
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
✓ Arbetsutskottets beslut § 10/2021 ”Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen”, 2021-02-17.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och
fritidsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-28.
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2020 ”Beslut om revidering av
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-31.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ SKR:s underlag- Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Sändlista
Kommunledningsförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Ärendenummer
2019/324

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente kultur-och
fritidsnämnden
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders
reglementen utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya
rekommendationer.
Förslaget har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden som 2020-0331 beslutade att lämna ett yttrande angående det reviderade reglementet.
I yttrandet har kultur- och fritidsnämndens gett förslag på ändringar.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört ett flertal av de föreslagna
ändringarna:
•

Avdelning A § 1 Ett tillägg till punkten ”allmänkultur” under rubriken
”kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för”. Förtydligandet skulle
så innefatta: Allmänkultur inklusive kulturlokaler såsom Saga
teaterbiografen och Turbinhusön samt kulturarrangemang.
- Detta är tillagt.

•

Avdelning B röd § 12: text om arkiv har försvunnit utan att ersättas.
- De två första meningarna i § 12 har behållits, resten framgår av
arkivreglementet.

•

Avdelning C grön § 17: närvarorätt för kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande saknas
- Detta är tillagt.

•

Avdelning C grön § 25: nämnden är felstavat i sista meningen.
- Detta är rättat.

•

Avdelning C grön § 26: beslut är felstavat i sista meningen.
- Detta är rättat.

•

Avdelning C grön § 31: kontrasigneras av kommunchefen ersätts med
kontrasigneras av förvaltningschefen.
- Detta är ändrat.

Paragraferna är även ändrade i övriga nämnders reglementen då de tillhör de
gemensamma avsnitten.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Nedanstående förslag har inte genomförts i förslaget. Efter förslagen finns
förklaring till varför ändringen inte föreslås.
•

Avdelning A § 2, punkt 3: ändra till fastställa priser istället för avgifter.
- Begreppet avgifter används i samtliga reglementen varför det får
vara kvar för likvärdighet.

•

Avdelning B röd § 5 punkt 2: här har skrivning om att svara på
motioner försvunnit utan att ersättas med ny text.
- Tillägg har gjorts i § 11 som omfattar detta, se nedan.

•

Avdelning B röd § 5 punkt 3: här har text om klimat-, miljö-,
tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och
folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning försvunnit utan att
ersättas med ny text.
- Punkten är flyttad och återfinns numera i § 8 p. 7.

•

Avdelning B röd § 9: här har skrivning om att svara på motioner
försvunnit utan att ersättas med ny text.
- Den inledande meningen om beredning av motioner och e-förslag
har lagts till i § 11. Däremot inte vilka slags beslut som nämnden
ska fatta eftersom detta har ändrats och på vilket sätt nämnden ska
besluta i motioner/e-förslag framgår i riktlinje för beredning av
motioner och e-förslag.

•

Avdelning B grön § 11: här saknas text om återrapportering till
kommunfullmäktige, som tidigare fanns om medborgarförslag.
- Ansvaret för återrapportering till kommunfullmäktige ligger på
kommunstyrelsen och inte nämnderna, varför ändringen inte gjorts.

De paragrafer ovan som är från de gemensamma avsnitten (§§ 11, 12, 17, 26,
27 och 31) har även ändrats i övriga nämnders reglementen.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Förvaltningen har även gjort ett tillägg gällande personuppgiftsbehandlingar (§
5).
Beslutsunderlag
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2020 ”Beslut om revidering av
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-31.
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ SKR:s underlag- Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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§ 28 Beslut om revidering av reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Kultur- och fritidsnämnden får härmed tillfälle att yttra sig över det
uppdaterade reglementet. Yttrande ska inkomma till kommunstyrelsen senast
2020-03-31.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare haft mycket lite lagstyrd verksamhet,
men på senare år har flera lagar tillkommit eller reviderats. Det är bra att detta
framgår tydligt i reglementet. Kultur- och fritidsnämndens övriga uppdrag och
ansvarsområden är tydligt formulerade i reglementet inklusive ansvaret för
folkhälsoverksamheten, som är kommunövergripande.
Ansvaret för Allmänkultur borde förtydligas genom att inkludera Saga
teaterbiografen, Konsthall & Turbinhusön, Bruksvilleparkens scen,
Siggestorpsstugan samt återkommande kulturarrangemang.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till nytt reglemente med
nedanstående förslag på ändringar:
• Avdelning A § 1 Ett tillägg till punkten ”allmänkultur” under rubriken
”kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för”. Förtydligandet skulle
så innefatta: Allmänkultur inklusive kulturlokaler såsom Saga
teaterbiografen och Turbinhusön samt kulturarrangemang.
• Avdelning A § 2, punkt 3: ändra till fastställa priser istället för avgifter.
• Avdelning B röd § 5 punkt 2: här har skrivning om att svara på
motioner försvunnit utan att ersättas med ny text.
• Avdelning B röd § 5 punkt 3: här har text om klimat-, miljö-,
tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och
folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning försvunnit utan att
ersättas med ny text.
• Avdelning B röd § 9: här har skrivning om att svara på motioner
försvunnit utan att ersättas med ny text.
• Avdelning B grön § 11: här saknas text om återrapportering till
kommunfullmäktige, som tidigare fanns om medborgarförslag.
• Avdelning B röd § 12: text om arkiv har försvunnit utan att ersättas.
• Avdelning C grön § 17: närvarorätt för kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande saknas
• Avdelning C grön § 25: nämnden är felstavat i sista meningen.
• Avdelning C grön § 26: beslut är felstavat i sista meningen.
• Avdelning C grön § 30: kontrasigneras av kommunchefen ersätts med
kontrasigneras av förvaltningschefen.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 27/2020 ”Beslut om
revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-17.
✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående reglemente för kultur- och
fritidsnämnden”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-03-05.
✓ Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
✓ Reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd (borttaget) och
grön (tillägg) text.
✓ SKR:s Reglemente för styrelse och nämnder - mars 2019.
✓ Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2019-12-18.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna
ovanstående yttrande angående reviderat reglemente för kultur- och
fritidsnämnden. I övrigt har nämnden inget att erinra mot förslaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna ovanstående yttrande
angående reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden. I övrigt
har nämnden inget att erinra mot förslaget.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Antaget av kommunfullmäktige 1998-06-15. Ändringar antagna av kommunfullmäktige 2000-09-25, 2008-12-15, 2011-03-31, 2014-11-03,
2015-10-26, 2018-10-29 samt 2020-xx.

A Kultur- och fritidsnämndens uppgifter
§ 1 Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom folkhälso-,
kultur-, fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens
relationer till, och utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens verksamhetsområde.
Nämnden är ansvarig nämnd för kommunala ärenden enligt spellagen
(2018:1138), bibliotekslagen (2013:801), museilagen (2017:563) och 5 kap. 12
§ socialtjänstlagen (2001:453, skuldsatta personer).
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för:
•

Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde.

•

Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar.

•

Öppen ungdomsverksamhet.

•

Inomhusbad.

•

Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor.

•

Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus.

•

Främjande av besöksnäringen.

•

Allmänkultur, inklusive kulturlokaler såsom Saga teaterbiografen och
Turbinhusön samt kulturarrangemang.

•

Handhavande och administration av kommunens konstsamling.

•

Handläggning och delaktighet i konstnärlig utsmyckning av byggnader
och offentliga platser.

•

Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska
planeringen.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
•

Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
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•
•
•
•

Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
Dela ut ekonomiska bidrag till studieförbund och föreningar med verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna
gemensamma bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden
ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef och förvaltningsekonom som anställs av styrelsen.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
kommunstyrelsens reglemente.
§ 6 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt
vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 7 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 8 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 9 Förvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 10 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
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§ 11 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga.
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C Kultur- och fritidsnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Nämnden består av sju ledamöter och fem ersättare som utses av fullmäktige.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 19 Ordföranden
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.
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§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst två ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
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För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
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Antaget av kommunfullmäktige 1998-06-15. Ändringar antagna av kommunfullmäktige 2000-09-25, 2008-12-15, 2011-03-31, 2014-11-03,
2015-10-26 samt 2018-10-29 samt 2021-xx-.

A Kultur- och fritidsnämndens uppgifter
§ 1 Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom folkhälso-,
kultur-, fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens
relationer till, och utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens verksamhetsområde.
Nämnden är ansvarig nämnd för ärenden enligt lotterilagen (1994:1000) spellagen (2018:1138), och bibliotekslagen (2013:801), museilagen (2017:563)
och 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453, skuldsatta personer).
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för:
•

Fördela bidrag till studieförbund och föreningar inom kultur- och fritidsområdet.

•

Idrottshallar och – anläggningar.

•

Inomhusbad.

•

Vandringsleder.

•

Fiskevårdsfrågor.

•

Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar.

•

Ungdomscafé.

•

Besluta om stipendier inom nämndens verksamhetsområde.

•

Folkbibliotek.

•

Teaterbiografen.

•

Museum.

•

Främjande av besöksnäringen.

•

Konsthall och övrig verksamhet på Turbinhusön samt i Bruksvilleparken.

•

Allmänkultur.

•

Kommunens konstsamling.

•

Handlägga och vara delaktig i konstnärlig utsmyckning av byggnader
och offentliga platser.
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•

Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska
planeringen.

•

Stödjande av lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.

•

Leda och ha samordningsansvar för kommunens folkhälsoarbete.

•

Budget-, skuld- och konsumentrådgivning.

•

Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde.

•

Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar.

•

Öppen ungdomsverksamhet.

•

Inomhusbad.

•

Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor.

•

Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus.

•

Främjande av besöksnäringen.

•

Allmänkultur, inklusive kulturlokaler såsom Saga teaterbiografen och
Turbinhusön samt kulturarrangemang.

•

Handhavande och administration av kommunens konstsamling.

•

Handläggning och delaktighet i konstnärlig utsmyckning av byggnader
och offentliga platser.

•

Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska
planeringen.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
•
•
•
•
•

Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
Dela ut ekonomiska bidrag till studieförbund och föreningar med
verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska, inom sina respektive sitt verksamhetsområden, följa vad som
anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra. Nämnden ska, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för
att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef och förvaltningsekonom som anställs av styrelsen.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
kommunstyrelsens reglemente.
§ 6 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt
vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 5 Planering, uppföljning och redovisning
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och avgörande frågor inom verksamheten samt anger riktlinjer och prioriteringar
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar dessutom för
långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten.
2) Nämnden ska till fullmäktige yttra sig över förslag, framställningar,
medborgarförslag och motioner. Nämnden ska bereda och besluta i de
medborgarförslag som fullmäktige har överlämnat för beredning och
beslut.
3) Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
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4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställdhet, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa
samt arbetsrätt och personalförsörjning
5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem:
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till nämnden har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.
§ 7 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 6 8 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen, nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda med styrelsen och/eller annan nämnd när dess
verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhets-
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område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

§ 7 9 Ekonomisk fFörvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 8 10 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer samt mandattid.
§ 9 Motioner och medborgarförslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade medborgarförslag och motioner inom
tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden föreslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta framgå av beslutet.
I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett medborgarförslag gäller följande:
När ett medborgarförslag beretts färdigt och nämnden ska fatta beslut om
medborgarförslaget ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att
den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fattas.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag.
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Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Styrelsen
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 11 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
§ 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 11 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. Nämnden
ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning.
Nämnden ansvarar även för att kontinuerligt rapportera eventuella uppdateringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är arkivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen.
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C Kultur- och fritidsnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Kultur- och fritidsnämnden Nämnden består av sju ledamöter och fem ersättare som utses av fullmäktige.
Kultur- och fritidsnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt
bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i nämnden som har flest tjänsteår i nämnden
bakom sig. Vid lika tjänsteår ska den äldste av dem utfärda kallelsen.
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När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 16 Beslutsförhet
För att nämnden ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.

503

11/18

§ 18 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 19 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 20 Jäv eller annat hinder
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 21 19 Nämndens oOrdföranden
Nämndens oOrdföranden ska:
1) I egenskap av nämndens främste företrädare ha uppsikt över nämndens verksamhet.
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2) Se till att nämndens, och utskottets, ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål.
3) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
4) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och
ta initiativ i dessa frågor.
5) Främja samverkan mellan nämnden, styrelsen och övriga nämnder.
6) Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, under
konferenser och vid sammanträden om inte nämnden bestämmer annat i särskilda fall.
1)
2)
3)
4)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
6) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 22 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får den i nämnden med flest tjänsteår
fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
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§ 23 Nämndens arbetsutskott
Nämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer eller på initiativ av ordföranden. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och inkallad ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskottet ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
Under utskottets sammanträden får ersättare närvara endast om en ledamot
är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning
fullmäktige har beslutat. Om en ledamot eller ersättare, som inte har utsetts
via proportionellt val, avgår ska ett fyllnadsval förrättas så snart som möjligt.
§ 24 Utskottets uppgift
Utskottet ska
1) Bereda ärenden inför nämndens sammanträde, i den omfattning som
nämnden bestämmer.
2) Initiera ärenden som fordrar beslut av nämnden.
3) Besluta i ärenden som är delegerade till utskottet.
4) Besluta i brådskande ärenden.
§ 25 Närvarorätt för övriga
Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet,
tillika kommunstyrelsens vice ordförande, har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får även medge att
annan ledamot i styrelsen närvarar vid nämndens sammanträden och deltar i
nämndens överläggningar om särskilda skäl föreligger. Den förtroendevalde
har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Rätten kan utnyttjas efter samråd med nämndens och kommunstyrelsens
ordförande.
Nämnden får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskilt sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närvara vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.
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§ 26 Justering av protokoll
Såväl nämndens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för protokolljustering.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast nästkommande arbetsdag
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Delegering av ärenden
Nämnden får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss
grupp av ärenden. Delegaterna ska redovisas i en, av nämnden upprättad,
delegationsordning eller genom annat beslut i nämnden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till nämnden om
det finns särskilda skäl för detta.
Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt, gäller i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för styrelsen i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering.
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Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrelsen.
§ 29 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämnden beslutat vara behörig.
§ 30 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd
som nämnden bestämmer. Nämnden får genom beslut uppdra åt annan/andra att verkställa undertecknandet.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst två ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.

511

Reglemente för styrelse
och nämnder
ETT UNDERLAG FÖR LOKALA BEDÖMNINGAR
REVIDERAD UPPLAGA, DATERAD MARS 2019

Reglemente för styrelse och nämnder

1

512

Förord
I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder i kommuner och landsting/
regioner. Det är en reviderad utgåva av det underlag till reglemente som ursprungligen gavs ut av Svenska
Kommunförbundet 1992. Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett
exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
För att underlätta anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbundsjuristen Lena Dalman med biträde av förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma
vid avdelningen för juridik.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll mars 2019.
Stockholm, mars 2019

Germund Persson
Avdelningen för juridik

Upplysningar om innehållet
Lena, Dalman, lena.dalman@skl.se
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REGLEMENTE FÖR STYRELSE OCH NÄMNDER
INLEDNING
Detta är ett styrelse- och nämndreglemente. Som bakgrund till reglementet och kommentarerna till detta
beskrivs i kapitel 1 fullmäktiges uppgifter i förhållande till styrelsen och nämnderna. Detta avsnitt är inte
avsett att ingå i själva reglementet.
Den första delen av reglementet innehåller för styrelsen specifika bestämmelser (avsnitt A).
Därefter kommer för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser (avsnitt B).
Dessa är alltså tänkta att, om inte annat anges, kunna tas in såväl i styrelsens som i nämndernas reglementen.
Liksom i föregående upplaga har vi uteslutit specialbestämmelser för olika nämnder, eftersom
utformningen av sådana uppvisar mycket stora lokala variationer. Vissa bestämmelser i avsnitt A är dock
av intresse för nämnderna. Detta gäller 1 § (nämndens uppgifter, som alltid måste anges), 6 § (ekonomi och
medelsförvaltning om denna ska ligga hos nämnden), 7 § (om fullmäktige har delegerat uppgifter till nämnden), 8 § (personalpolitik om denna är decentraliserad), 9 § (uppföljning) och 10 § (processbehörighet om
denna enligt reglemente ska ligga hos nämnden).
En viktig inskränkning är att vi inte har redovisat något särskilt reglemente för landstingsstyrelse/ regionstyrelse och landstingskommunala nämnder. Orsaken till detta är att vi har ett förhållandevis litet antal
landsting/regioner och att de olika landstingen/regionerna uppvisar stora organisatoriska olikheter. I stora
delar kan dock bestämmelserna användas även av landstingen/regionerna.
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KAPITEL

1

FULLMÄKTIGES UPPGIFTER
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller
enligt statlig myndighets beslut.
Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL
eller andra författningar.
Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
ramar för kommunens upplåning,
övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
mottagande av donationer,
mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.
Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.
Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA STYCKET
Det här avsnittet utgör utgångspunkten för hela reglementet. Ramlagen för den kommunala verksamheten
är KL med bl.a. regler om ansvar och beslutsformer. Läsaren erinras om att det vid sidan av KL finns ytterligare speciallagar som reglerar den kommunala verksamheten.
TREDJE STYCKET
Här behandlas fullmäktiges uppgifter. Dessa regleras i grunden i 5 kap. 1 § KL. Denna paragraf är dock
allmänt hållen. Den lämnar ett utrymme för fullmäktige att själv bestämma vilka olika ärendetyper som
fullmäktige vill ha beslutanderätt i. Därför har här tagits in en katalog över vilka ärenden fullmäktige ska
besluta i. Paragrafen är tänkt som ett förtydligande av gränsen mellan fullmäktige å ena sidan samt styrelse/nämnder å andra sidan.
5 kap. 1 § KL reglerar inte bara gränsen för vad som kan delegeras till nämnd med stöd av 5 kap. 2 § KL
och vad som tillhör fullmäktiges exklusiva beslutsområde. Den klargör tillsammans med 6 kap. 3 § KL
också fördelningen av beslutanderätten mellan fullmäktige och nämnderna. Av 6 kap. 3 § KL följer att
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nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för den förvaltande verksamheten t.ex. inom
egendoms- och medelsförvaltningen.
Katalogen ska ses som ett exempel och måste anpassas till lokala förhållanden.
FJÄRDE STYCKET
Begreppet kommunalråd, liksom landstingsråd och oppositionsråd definieras i 4 kap. 2 § KL. Dessa förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Fullmäktige bestämmer hur många kommunalråd det ska finnas, deras ansvarsområden och deras benämning,
samt utser personerna.
En nyhet i 2017 års KL är att ett kommunalråd inte behöver inneha något annat förtroendeuppdrag i kommunen (prop. 2016/17:171 s. 177). De får också väljas redan vid första sammanträdet i fullmäktige efter
valet.
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KAPITEL

2

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND
A. STYRELSENS UPPGIFTER
ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad
fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
FÖRETAG OCH STIFTELSER
4 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL
är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
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c.

3.
4.
5.
6.

handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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UPPFÖLJNINGSF UNKTION EN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och
art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDE RNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta
reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt
artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
1.
2.

i reglemente,
genom finansbemyndigande.

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
INFORMATION OCH SAMRÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
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ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast … dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
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NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta
i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är
beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.
2.
3.
4.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte
styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
JUSTERING AV PROTOKOLL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
UTSKOTT
44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
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Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att
kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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KAPITEL

3

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND MED KOMMENTARER
A. STYRELSENS UPPGIFTER

ALLMÄNT OM STYRELSEN S UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen
(2017:725), KL, och annan lagstiftning.
Kommentar: Paragrafen reglerar mer översiktligt styrelsens roll och vilka olika funktioner den ska ha. Systematiken skiljer sig något åt från den som anges i KL. I reglementet får styrelsen fyra funktioner/uppgifter:





ledningsfunktionen,
styrfunktionen,
uppföljningsfunktionen och
särskilda uppgifter

Första stycket
I första stycket klargörs att styrelsen ska ha helhetsansvaret för kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta innebär inte att styrelsen har det primära verksamhetsansvaret
överallt, utan att styrelsen mer har en sammanhållande roll. Detta kommer till uttryck i begreppet ”helhetsansvar”.
ANDRA STYCKET
Andra stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap. 1 § första stycket KL. Styrelsen intar en särställning bland
nämnderna genom att den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Styrelsen har att skaffa sig överblick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. KL ger dock som utgångspunkt inte styrelsen några särskilda maktmedel. Uppsikten
måste i princip anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om
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det är möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. I 2017 års KL har dock
införts en möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen en stärkt ställning i förhållande till de övriga nämnderna, se nedan.
TREDJE STYCKET
KL möjliggör en hög grad av målstyrning. Nämnderna är enligt 6 kap. 5 § KL skyldiga att till fullmäktige
redovisa hur de fullgjort sina åtaganden som lämnats till dem inom ramen för ett finansbemyndigande.
Detta framgår också av 20 § i reglementet. På grund av beredningstvånget ska i princip alla ärenden gå via
styrelsen. Det är då naturligt att styrelsen åläggs en styrande och samordnande roll.
Mot bakgrund av styrelsens viktiga roll när det gäller styrningen, är det också naturligt att det i första hand
ankommer på styrelsen att ta fram styrdokument som kan antas av fullmäktige.
FJÄRDE STYCKET
Detta stycke motsvarar 6 kap. 11 § KL. Styrelsen ska ha ett övergripande uppföljningsansvar.
FEMTE STYCKET
Detta är en viktig täckbestämmelse. Förutom att den tar sikte på vissa angivna specialuppdrag klargör den
att de uppgifter som inte lagts på annan nämnd ska skötas av styrelsen. Bestämmelsen är viktig att ha med
för det fall att man glömt att ta upp någon uppgift i något annat reglemente.
ALTERNATIVA POLITISKA ORGANISATIONER
Reglementet utgår från den traditionella organisationen med styrelse och nämnder. På senare år har det blivit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämnder. Det mest extrema fallet är att man enbart har en styrelse med olika utskott samt en ”myndighetsnämnd”
(”utskottsmodellen”). Myndighetsnämnden får för det första hantera ärenden som rör tillsyn över den egna
verksamheten eller ärenden där kommunen själv uppträder som part. För att avlasta styrelsen i massärenden
får myndighetsnämnden också på många håll hantera individärenden. Motivet till denna alternativa organisationsform varierar. Att vitalisera fullmäktige och skapa helhetssyn nämns ofta som skäl. Ekonomiska
hänsyn tas säkerligen också många gånger. Genom att i princip koncentrera all politik till styrelsen, uppnår
man lättare en samsyn runt de ekonomiska prioriteringarna i kommunen. Kostnaderna för arvoden till förtroendevalda minskar också.
Det finns dock nackdelar med systemet. Från demokratisk synpunkt kan riktas invändningar när det blir så
få personer som engageras i den kommunala politiken. Styrelsen får ett mycket stort antal ärendetyper/ärenden att hantera, med risk att kvaliteten i handläggningen försämras. Mycket måste delegeras till utskotten,
vars ledamöter kan hämtas enbart ur nämnden. Sekretessfrågor kan också bli besvärliga, eftersom en sekretesskyddad uppgift inte får utnyttjas i annan verksamhet än där den inhämtats. Myndighetsnämnden kan
också, om den får funktionen som en renodlad ”jävsnämnd” (dvs. enbart hantera ärenden enligt 6 kap. 7 §
KL) få ett så litet antal ärenden att kompetensen i nämnden inte kan upprätthållas.
STÄRKT STÄLLNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Som ett svar på ovan nämnda alternativa politiska organisationer har i 2017 års kommunallag införts en
möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen rätt att fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders verksamhet (6 kap. 8 § KL). Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
Om man vill ge styrelsen en förstärkt roll kan man tänka sig följande lydelse:
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KOMMUNSTYRELSEN FÅR FATTA FÖLJANDE BESLUT RÖRANDE NÄMNDERNAS VERKSAMHET:









Beslut om anställningsstopp,
Beslut om strategiska personalfrågor,
Beslut om stopp för ytterligare investeringar,
Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande ramar:…….,
Beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier
Beslut om etiska riktlinjer i kommunen
Slutligt beslut när två nämnder är oense

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.
Kommentar: Av propositionen till 2017 års lag framgår att det finns ett behov av att ge styrelsen ytterligare rättsliga befogenheter.1 De nya reglerna har införts i syfte att stärka styrelsens sammanhållande roll
och att förbättra styrelsens möjlighet att anlägga ett helhetsperspektiv på den kommunala verksamheten.
För att kommunstyrelsen ska få ökade styrmöjligheter över andra nämnder kräver kommunallagen att fullmäktige anger vissa specifika förhållanden och tydliga ramar härför. Fullmäktige måste alltså lägga stor
vikt på att ange i vilka fall kommunstyrelsen får fatta beslut. Detta är också viktigt inte minst från ansvarsoch revisionssynpunkt.
Bestämmelsen har utformats som en fakultativ bestämmelse, att kommunstyrelsen ”får” fatta beslut. Detta
betyder att det normala är att nämnderna fattar beslut i angelägenheterna ifråga, men att styrelsen kan gå in
när styrelsen ser behov av det. Ingenting hindrar dock att man utformar bestämmelsen som att styrelsen alltid fattar beslut i vissa angelägenheter.
Som framgår av katalogen ovan är det många ekonomiska beslut som läggs hos styrelsen. Tanken bakom
detta är att man utan att tvingas omorganisera verksamheten till ”utskottsmodellen” kan ge styrelsen bättre
styrmöjligheter. Katalogen ska inte ses som uttömmande, utan praxis får med tiden visa hur kommuner och
landsting utnyttjar regeln.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Kommentar: Här regleras styrelsens övergripande ansvar för helheten i kommunen. Bestämmelsen är ett
utflöde av 6 kap. 1 § KL. Varje nämnd har att följa sitt reglemente och sörja för en ändamålsenlig organisation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamålsenlig på ett övergripande plan.
Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämnderna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i reglementen.

1

Prop. 2016/17:171 s. 160
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning.
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen är avsedd att ge styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva ledningsfunktionen
enligt 6 kap. 1 § KL. Paragrafen ska ses som ett exempel och måste anpassas efter lokala förhållanden.
Styrelsen har också en rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 38 § KL. Denna regleras i 9 § femte punkten.
FJÄRDE PUNKTEN:
Vad gäller säkerhetsfrågorna tar punkten sikte på de interna/verksamhetsegna säkerhetsfrågorna. I detta
ansvar ligger att identifiera risker, upprätta/ kontinuerligt uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser samt att
vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller motverka att riskerna förverkligas. Det kan innebära allt från
förebyggande säkerhetsarbete till att se till att adekvat försäkringsskydd finns.
SJUNDE OCH ÅTTONDE PUNKTEN:
Här regleras styrelsens roll när det gäller högre tjänstemän. Direktören ska enligt 7 kap. 1 § KL utses av
styrelsen. Styrelsen ska också besluta om en instruktion för kommundirektören. Lämpligen sker framtagandet av instruktion i samråd med direktören. Utseendet av kommundirektör och beslut om instruktion kan
inte delegeras.
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Vi har i detta reglemente även lagt på styrelsen att anställa förvaltningschefer. Jämför 18 § detta reglemente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruktion för förvaltningschefer. Det finns dock inte något lagligt hinder mot att upprätta instruktion (se prop.
2016/17:171 s. 202).
TIONDE PUNKTEN:
Punkten tar sikte på sådana program som regleras i 5 kap. 3 § KL och som ska antas av fullmäktige minst
en gång per mandatperiod. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagen innehåller
inget krav på att motsvarande program ska upprättas för verksamheter i egen regi. Det finns dock inget som
hindrar detta.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Styrelsen får här ett generellt uppdrag att besluta om hur fullmäktiges ärenden ska beredas, såvida inte fullmäktige beslutat något annat. Detta följer av 6 kap. 13 § KL. Styrelsen ges också rätten att delegera beslut
angående remiss av dessa ärenden till enskild förtroendevald. Detta kan vara en praktisk lösning för att påskynda beredningsprocessen.
Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kommunen som styrelsen har. Det kan handla om













viss planering av användningen av mark och vatten samt utveckling av strategiskt viktiga områden,
miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor,
natur- och vattenvårdsfrågor,
bostadsfrågor,
energifrågor inklusive frågor om energihushållning,
statistik och samhällsanalys,
utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet,
kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället),
trafikförsörjning och infrastruktur,
utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott företagsklimat,
regionalt, nationellt och internationellt arbete,
kommunens varumärke och attraktivitet.

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i enlighet med av fullmäktige antagna reglementen. Vi har valt att inte ta in ovan nämnda punkter i själva reglementstexten,
eftersom detta kan skapa osäkerhet kring nämndernas ansvarsområden.
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FÖRETAG OCH STIFTELS ER
4 § Styrelsen ska
1.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2.
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3.
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4.
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5.
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full
mäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6.
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på styrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 §, 9 § och 10 § KL. I
förslaget har dock en skärpning lagts in i förhållande till KL. Det gäller fjärde punkten där styrelsen åläggs
att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL omfattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekonomiska föreningar i begreppet företag.
KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommentar: För det fall kommunen är medlem i ett kommunalförbund, ska styrelsen utöva uppsikt även
över dessa, 6 kap. 1 § andra stycket KL. De förstärkta reglerna om uppsikt omfattar inte kommunalförbund,
se SKL:s cirkulär 12:50, som kan laddas ner på www.skl.se.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,

3.

upprätta förslag till budget i enlighet med KL,

4.

se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
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5.
6.

upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Enligt 6 kap. 13 § 2 p KL åligger det styrelsen att ta hand om den ekonomiska förvaltningen. Detta begrepp
omfattar både medelsförvaltning och egendomsförvaltning.
När det gäller medelsförvaltningen finns särskilda regler för kommunens medelsplacering i 11 kap. 2-4 §§
KL. Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Reglementsbestämmelsen är skriven utifrån den förutsättningen att styrelsen har hand om hela kommunens
medelsförvaltning. Enligt 6 kap. 14 § KL kan dock fullmäktige besluta att en nämnd helt eller delvis ska
ha hand om sin egen medelsförvaltning. Kommunen kan t.ex. ha en fastighetsnämnd för förvaltning av
kommunens fasta egendom. Väljer man en sådan lösning måste fastighetsförvaltningen undantas i styrelsens reglemente samtidigt som uppgiften i fråga anges i fastighetsnämndens reglemente.
Beträffande upplåning av medel ligger givetvis alltjämt den principiella beslutanderätten på fullmäktige.
Placering av medel är däremot en förvaltningsuppgift där beslutanderätten automatiskt tillkommer styrelsen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempelvis en anställd.
Under ekonomisk förvaltning har även förts donationsförvaltningen. Om donator i stiftelseurkunden har
föreskrivit annat om förvaltningen gäller donators föreskrifter i stället för vad som anges i reglementet.
TREDJE – FEMTE PUNKTEN
Styrelsen ska enligt 11 kap. 8 § KL före oktober månads utgång upprätta förslag till budget.
Styrelsen bestämmer också när nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag, 11 kap. 9 § KL. Det är
mycket vanligt att budgetprocessen pågår under en stor del av året och att en preliminärbudget upprättas
redan under sommaren. Det är då viktigt att ett definitivt budgetbeslut verkligen fattas av styrelsen under
hösten, så att fullmäktige kan fastställa budgeten före november månads utgång. De år val har hållits i hela
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige, 11 kap. 10 § andra stycket KL. Budgetbeslut kan då
tidigast tas den 15 oktober valåret.
Det åligger också styrelsen att se till att bokföring, redovisning, delårsrapporter och årsredovisningar görs i
enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utger
regelbundet rekommendationer avseende uttolkning av lagen, se www.rkr.se. Observera dock att en ny lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft 2019-01-01.
SJÄTTE PUNKTEN
I den mån kommunen har medel avsatta för pensionsförpliktelser ska denna punkt finnas i reglementet. Den
anknyter till 11 kap. 4 § KL.
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DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen innehåller en katalog över vilka grupper av ärenden fullmäktige delegerar till styrelsen med
stöd av 5 kap. 2 § KL. Katalogen ska ses som ett exempel, och måste anpassas till lokala förhållanden. Fullmäktige kan exempelvis ha valt att lägga fastighetsförvaltningen på en nämnd. I sådana fall kan det vara
ändamålsenligt att till styrelsen enbart delegera en del ärenden som rör fastigheter.
I 5 kap. 1 § KL regleras fullmäktiges beslutskompetens. Innebörden av bestämmelsen är att fullmäktige beslutar i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I kapitel 1 i denna skrift finns ett
exempel på katalog över ärendetyper som ska vara förbehållna fullmäktige. Katalogen i den här paragrafen,
som handlar om delegation till nämnd enligt 5 kap. 2 § KL, ska inte sammanblandas med finansbemyndiganden enligt 5 kap. 4 § KL. Sådana bemyndiganden kan enbart ges i samband med att beslut om budget
fattas eller annars anslag beviljas. Ett finansbemyndigande bör inte tas med i reglementet. Gör man detta,
blir man tvungen att ändra reglementet varje år när budgeten tas.
FÖRSTA PUNKTEN
Det är mycket vanligt att styrelsen sköter frågor om lånefinansiering. Fullmäktige beslutar om ramen för
upplåningen, varefter styrelsen verkställer fullmäktiges beslut. Bestämmelsen skiljer inte på långsiktig och
kortsiktig upplåning. Bestämmelsen förutsätter att fullmäktige i budgeten eller i anslagsbeslut anger graden
av lånefinansiering. Delegeringsuppdraget ska också ske inom de ramar fullmäktige angivit i riktlinjer i
treårsplanen enligt 11 kap. 6 § KL och i föreskrifterna om medelsförvaltning som fullmäktige dragit upp
enligt 11 kap. 3 § KL.
ANDRA PUNKTEN
Om nämnd genom finansbemyndigande har beviljats ett ramanslag för en hel verksamhet, kan nämnden
omdisponera medel inom ramen för fullmäktiges riktlinjer. Detta följer av 5 kap. 4 § KL och tas inte in i
reglementet. Det kan dock finnas behov av att ge styrelsen rätt att på fullmäktiges vägnar omdisponera
redan särskilt budgeterade medel hos andra nämnder. Regeln är tänkt att användas när det krävs snabba
beslut och man inte kan invänta fullmäktiges ställningstagande. Delegeringsbestämmelsen är skriven utifrån förutsättningen att fullmäktige anger beloppsramar och att omdisponeringen får ske endast inom ramen
för den budgeterade verksamhetsvolymen. Åtgärderna får inte heller täcka nya verksamheter och får bara
ske på begäran av nämnden.
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TREDJE OCH FJÄRDE PUNKTEN
I det här exemplet har styrelsen hand om fastighetsförvaltningen i kommunen. Uppgifterna kan lika gärna
ligga hos en annan nämnd.
FEMTE PUNKTEN
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, har införts en bestämmelse om att styrelsen med bindande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommunen ett rättegångsombud, se 6 kap. 15 § KL. Möjligheten för ett rättegångsombud att ingå förlikning är
emellertid starkt begränsad, på grund av förbudet mot extern delegation. Det är alltså styrelsen som normalt
måste fatta ett formellt beslut om att godkänna förlikningen.
Man bör i detta sammanhang notera att vissa nämnder enligt lag ska ha hand om vissa verksamheter. Ett
exempel är socialnämnden som enligt 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska föra kommunens
talan. Styrelsens rätt att ingå förlikning gäller inte i dessa fall.
ANDRA STYCKET
I detta stycke delegeras beslut om yttranden till styrelsen. Begreppet ”yttrande” tar sikte på exempelvis
besvarande av remisser som antingen inte är principiella eller där svarstiden är så kort att fullmäktige inte
hinner fatta beslut. I den sistnämnda situationen är bestämmelsen tänkt att vara en yttersta ventil, där kommunstyrelsen snabbt kan fatta ett beslut om exempelvis ett anstånd inte går att utverka. Fullmäktige kan då
förslagsvis godkänna beslutet i efterhand. Bestämmelsen tar inte sikte på när kommunen för talan i mål och
ärenden. Detta regleras i 10 §.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Kommentar:
SAMLAD PERSONALFUNKTION
Paragrafen har utformats med utgångspunkt i att styrelsen ska ha hand om en för kommunen samlad personalfunktion. De i förslaget särskilt upptagna uppgifterna utgör några av de viktigaste beståndsdelarna i en
sådan funktion.
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Till de principiella befogenheterna för styrelsen hör att beträffande samtliga kommunens arbetstagare
förhandla och träffa kollektivavtal, såvida inte fullmäktige beslutat annat.
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Förhandlingsbefogenheten omfattar förhandlingar enligt gällande lagstiftning eller särskilda förhandlingsordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Sistnämnda typer av förhandlingar hänförs till respektive nämnds verksamhetsområde
och ska föras vid den nämnden. Detta följer av 6 kap. 3 § KL.
Inom styrelsens verksamhetsområde avseende personalpolitiken ligger att handlägga även andra frågor än
dem som vi räknat upp i förslaget. Detta framgår av ingressen till paragrafen. Det får ankomma på varje
enskild kommun att avgöra vilken detaljeringsgrad som bedöms nödvändig i reglementet. Till frågor som
faller inom verksamhetsområdet hör exempelvis att verka och svara för utveckling och samordning av
personaladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.
TREDJE PUNKTEN
Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser inom det arbetsrättsliga området. Det är självfallet en lämplig ordning att kommunen tillämpar
lag och kollektivavtal enhetligt så att inte olika praxis utvecklar sig på olika håll i organisationen.
FJÄRDE PUNKTEN
Att besluta om stridsåtgärd är något som kräver noggrant övervägande. En central bedömning måste göras,
så att rätt åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. Att besluta om stridsåtgärd är något som alltid bör ligga kvar hos
styrelsen, även om kommunen valt att låta verksamhetsansvarig nämnd ansvara för den egna personalpolitiken (se nedan).
FEMTE PUNKTEN
Denna punkt tar sikte på 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen).
Detta lagrum motsvarar den tidigare s.k. kommunala delegationslagen (1954:130). Bestämmelsen flyttades
år 2009 in i befogenhetslagen i samband med att man ville samla alla ”smålagar” på ett ställe. Genom bestämmelsen kan en kommun ge Sveriges Kommuner och Landsting uppdrag att med bindande verkan för
kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera anställningsvillkoren för kommunens arbetstagare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörelserna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överenskommelse om prolongation av de lokala avtalen så länge förhandlingar pågår.
Att ge ett sådant uppdrag till en central arbetsgivarorganisation är ett beslut av stor betydelse, där vikten av
samordning inom kommunen är stor. Denna beslutanderätt bör enligt vår uppfattning därför alltid ligga hos
styrelsen.
NÅGOT OM DECENTRALISERAD PERSONALFUNKTION
Om kommunen avser att låta verksamhetsansvarig nämnd sköta samtliga förhandlingsfrågor och kollektivavtalstecknandet för sina anställda, finns det i alla fall ett antal frågor, som bör vara kommungemensamma.
Så förhåller det sig med frågor som till sin karaktär är av strategisk betydelse eller därför att det är praktiskt
och personalpolitiskt nödvändigt att kommunen uppträder i en sammanhållen och enhetlig arbetsgivarfunktion.
I vårt förslag har vi utgått från att till frågor av sistnämnda slag ska hänföras



beslut om stridsåtgärder eller
uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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Det kan tänkas föreligga ett intresse för kommunen att låta även andra ärenden än dem som nyss angetts
falla under förevarande kategori, exempelvis frågor beträffande anställning eller lönesättning av vissa
arbetstagare, omplacering och förflyttning av personal eller rörande pensioner eller avtalsförsäkringar.
Väljer man denna lösning får man anpassa katalogen vad gäller styrelsen i motsvarande mån.
Även i de fall kommunen avser att låta vissa verksamhetsansvariga nämnder ha ansvar för den egna personalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen justeras. Detta kan ske på så sätt att de nämnder som svarar för den egna personalpolitiken uttryckligen undantas
i paragrafen. Samtidigt måste befogenheterna skrivas in i nämndens reglemente.
Ett annat alternativ kan vara att vissa verksamhetsansvariga nämnder har ansvar för vissa delar av den egna
personalpolitiken. Detta måste på motsvarande sätt undantas i paragrafen och anges i nämndens reglemente.
Styrelsens skyldighet att, enligt paragrafen i vårt förslag, leda och samordna den övergripande personalpolitiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att förhandla och träffa kollektivavtal beträffande löne- och anställningsvillkoren för arbetstagarna vid nämnden.
När arbetsgivarbefogenheterna hos ett tidigare i kommunen befintligt centralt personalorgan överförs till en
verksamhetsansvarig nämnd, uppstår frågan om förhandlingsförfarandet i sådan rättstvist, som ska handläggas enligt lagen om rättegång i arbetstvister. Då ska huvudavtalet (KHA 94) och dess bestämmelser i Kap.
III om förhandling i rättstvist tillämpas.
Om befogenheterna att självständigt förhandla och träffa kollektivavtal lämnas till en verksamhetsansvarig
nämnd, följer därav att nämnden har befogenheten att föra lokala tvisteförhandlingar. Den verksamhetsansvariga nämnden måste anses inom sitt område ha övertagit rollen som ”kommunens förhandlingsorgan”
enligt nuvarande KHA. Därmed kommer en tvist som inte kunnat lösas vid en lokal förhandling att därefter
upptas direkt till central förhandling om sådan förhandling påkallas. Fullmäktige kan emellertid besluta, att
rätten att föra tvisteförhandlingar i rättstvister förbehålls eller sker i samråd med styrelsen eller särskild vald
personalnämnd.
UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som
väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Kommentar: Uppföljningen är en mycket viktig del av en verksamhet. Även här har styrelsen fått ett
särskilt uppdrag. Styrelsen förutsätts utnyttja den rätt till information som 6 kap. 12 § KL medger.
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I första och andra punkten åläggs styrelsen att på ett övergripande plan övervaka att nämnderna fullgör och
följer upp sina verksamheter. I exemplet har också föreskrivits att kvalitetskraven ska följas upp. I KL finns
inget krav på att fullmäktige ska ställa upp kvalitetskrav. Där talas enbart om mål och riktlinjer. I detta förslag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet innebär i de olika kommunala tjänsterna. Detta kan göras i de program som fullmäktige enligt 5 kap. 3 § KL
måste anta för varje mandatperiod.
I tredje punkten handlar det om att på ett övergripande plan följa hur den interna kontrollen fungerar.
Punkten ska läsas ihop med 3 §.
Fjärde punkten tar sikte på den återrapporteringsskyldighet som framgår av 6 kap. 15 § KL. Här förutsätts
att styrelsen från övriga nämnder får in rapporter, så att styrelsen kan avge en samlad rapport till fullmäktige. Detta framgår av 1 § i reglementet. I punkten anges att rapportering ska ske två gånger per år. Det är
vanligt att styrelsen, utöver de krav som ställs i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, gör ytterligare
ekonomisk rapportering till fullmäktige. Det kan vara bokslutsprognoser eller budgetuppföljningar.
Femte punkten tar sikte på rapportering av verksamheten som sker genom avtalssamverkan enligt 9 kap. 37
§ KL. Lagen uppställer inga formkrav på hur rapporteringen ska ske, utan utrymme finns för att anpassa
uppföljningen/rapporteringen till lokal styrmodell. Se vidare prop. 2017/18:151 s.42 och s.59.
Sjätte punkten tar sikte på uppföljningen av verksamhet som bedrivs av privata utförare. I 5 kap. 3 § och 10
kap. 8-9 §§ KL finns krav på att en kommun, när man lämnat över vården av en kommunal angelägenhet
till en privat utförare, ska kontrollera och följa upp verksamheten. Det finns också ett krav att fullmäktige
för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare. Bestämmelserna ifråga tar sikte på när verksamheter lagts ut på entreprenad
(se definitionen på privat utförare i 10 kap. 7 § KL). Bestämmelserna gäller således inte enskilda huvudmän, exempelvis fristående skolor.
Sjunde punkten grundar sig på 5 kap. 35 § KL. Där framgår att en motion bör beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Genom femte punkten säkerställer fullmäktige
att man regelbundet får information om ej färdigbehandlade motioner, så att man kan ta ställning till den
fortsatta hanteringen.
SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
Kommentar: Bestämmelsen ifråga grundar sig på 6 kap. 15 § KL. Styrelsen får genom bestämmelsen processbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom lag eller reglemente
är utsedd att göra det. Detta följer exempelvis av 10 kap. 2 § SoL (2001:453).
Bestämmelsen ger också som utgångspunkt styrelsen rätt att yttra sig i mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn till att fullmäktige inte sammanträder så ofta.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
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Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över
beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning
och art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Kommentar: Enligt 2 kap. 2 § LEH ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. Styrelsen är i
det här reglementet utsedd att vara krisledningsnämnd. Detta innebär att kommunstyrelsen får de befogenheter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäktige så beslutat.
Enligt 2 kap. 3 § LEH bedömer ordföranden i krisledningsnämnden när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion, och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om ordföranden har förhinder träder
vice ordföranden i dennes ställe. Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder kan alltså inte
nämnden träda i funktion. Därför bör det i reglementet tas in en bestämmelse som innebär att krisledningsnämnden skall sammankallas på begäran av en enskild ledamot, med följd att nämnden då kollegialt kan
besluta om att den skall träda i funktion.
Krisledningsnämnden får fatta beslut och kan ta över hela eller delar av verksamhetsområden från andra
nämnder vid extraordinär händelse. Det har dock visat sig svårt att i reglemente på förhand närmare ange i
vilka fall krisledningsnämnden ska ha rätt att ta över beslutanderätten. Det är därför vanligt att man använder sig av den skrivning som finns i andra stycket.
Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd,
2 kap. 4 § LEH. Kommun- och landstingsstyrelse samt fullmäktige kan också besluta om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, 2 kap. 6 § LEH.
FJÄRDE STYCKET
Enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146) har en kommun rätt att utse minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. Denna uppgift har lagts på styrelsen.
FEMTE STYCKET
Stycket är av upplysningskaraktär och redogör enbart vilka lagar som gäller vid krig eller krigsfara.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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Kommentar: Det ska enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd finnas en arbetslöshetsnämnd i varje
kommun. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd om fullmäktige inte tillsatt en särskild arbetslöshetsnämnd eller
uppdragit åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd.
ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
Kommentar: Styrelsens roll som arkivmyndighet framgår av arkivlagen (1990:782). Styrelsen är arkivmyndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företagens arkiv.
ANSLAGSTAVLA OCH WEB BPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
2017 år kommunallag innehåller stora förändringar när det gäller kommunens anslagstavla. Anslagstavlan
ska nu finnas på kommunens webbplats och den ska vara särskiljbar från det övriga innehållet på webbplatsen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansvarade styrelsen för anslagstavlan. Det har alltså nu blivit nödvändigt att i reglemente bestämma vilken
nämnd som ska ansvara för anslagstavlan. Vi har valt att lägga ansvaret på styrelsen. I 8 kap. 10 § andra
och tredje stycket KL har tagits in bestämmelser som i huvudsak motsvarar 1970 års lag. Ansvaret för tavlan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan underrättelser, tillkännagivanden och kungörelser av olika slag. Tavlan har alltjämt en rättslig funktion i det att
klagotiden för vissa beslut är knuten till tillkännagivandet/kungörelsen och att kommunala normer anses ha
kommit till allmänhetens kännedom vid offentliggörandet på anslagstavlan. Se även SKL:s cirkulär 13:26
om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
ANDRA STYCKET
Styrelsen får här det övergripande ansvaret för kommunens webbplats. Det blir därefter en organisationsfråga hur man ska samordna de olika delarna av hemsidan. Att styrelsen ges det övergripande ansvaret för
webbplatsen innebär också att styrelsen bör vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs på webbplatsen.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på 8 kap. 13 § KL. Där har införts ett krav på en kommunal författningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart föreskrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsikten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande
ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrelsen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA B ESTÄMMELSER

UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Kommentar: Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Nämnderna beslutar även enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. De ska också enligt 6 kap. 3 och 4 §§ KL besluta i
ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde
och se till att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet är en påminnelse för nämnden om vad
som gäller enligt KL.
En nämnd kan också få ett uppdrag inom ramen för ett finansbemyndigande enligt 5 kap. 4 § KL. Ett
finansbemyndigande är ett ramanslag som fastställs antingen i samband med budget eller i samband med
att annat anslag beviljas. Finansbemyndiganden brukar inte anges i reglementet, eftersom detta då skulle
behöva ändras varje gång ett finansbemyndigande beslutas.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
Kommentar: Paragrafen knyter mycket nära an till föregående paragraf. Nämnderna har enligt 6 kap. 6 §
KL ett verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen måste vara tillfredsställande och ändamålsenlig. Med tanke på att KL i hög grad syftar till målstyrd verksamhet, åligger det varje nämnd att se till att
organisationen möjliggör att fullmäktiges mål uppfylls. Varje nämnd måste också se till att av fullmäktige
fastlagd styrmodell för verksamheten och ekonomin kan tillämpas. Enligt 5 kap. 1 § KL är det dock fullmäktiges sak att på en mer övergripande nivå fastställa organisationen i kommunen.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personal-frågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
detta reglemente.
Kommentar: Paragrafen reglerar personalansvarsfrågor. I exemplet har ansvaret för den löpande personalhanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställningsfrågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till styrelsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivavtal, att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att besluta om stridsåtgärd. Se också kommentaren till 8 § i detta reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt
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artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
Kommentar: Enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, är den personuppgiftsansvarig som ensam
eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter. Styrelsen
kan ges i uppgift att samordna arbetet med rekrytering av dataskyddsombud för övriga nämnder. Varje
nämnd måste dock själv fatta beslut om vem som ska vara dataskyddsombud i dess verksamhet. Vi föreslår
att styrelsen bör ha personuppgiftsansvaret för den behandling av personuppgifter som kan förekomma i
fullmäktige och dess beredningar. Skälet är främst att med personuppgiftsansvaret följer ett stort antal
beslut och åtgärder som av praktiska skäl inte bör ligga på fullmäktige utan hanteras inom förvaltningen.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORT ERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
Kommentar: KL bygger i hög grad på målstyrd verksamhet. Fullmäktige måste få information för att se
hur verksamheten förlöper i kommunen. Detta gäller såväl verksamhet som ekonomi. Detta förutsätter för
styrelsens och nämndernas del en noggrann uppföljning av de egna verksamheterna.
I KL och indirekt i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning finns bestämmelser om återrapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrelsen/nämnden ska göra.
FÖRSTA STYCKET
Här åläggs styrelsen/nämnden att följa upp sin verksamhet.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Detta stycke tar sikte på dels allmän återrapportering av hur verksamheten fullgjorts, dels den återrapporteringsskyldighet som följer av 6 kap. 5 § KL. Den allmänna återrapporteringen finns inte reglerad i KL, men
får anses följa av det verksamhetsansvar som nämnderna har enligt 6 kap. 6 § KL. Ordet ”uppdrag” tar sikte
på det materiella uppdrag nämnden fått. Rapporteringsskyldigheten omfattar med andra ord inte formella
krav, som t.ex. formalia kring sammanträden. I 6 kap. 5 § KL föreskrivs rapporteringsskyldighet över hur
delegerade uppdrag har utförts (5 kap. 2 § KL) samt över uppdrag som lämnats genom finansbemyndigande
(5 kap. 4 § KL).
I bestämmelsen anges att återrapportering ska ske två gånger per år. Många gånger kan det vara ändamålsenligt att samordna återrapporteringen enligt första stycket med de krav på delårsrapport och årsredovisning
som framgår av lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Det måste dock på lokal nivå bestämmas hur
återrapporteringen från respektive nämnd ska ske utöver de regler som framgår av denna lag.
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Av 6 § framgår att det åligger styrelsen att upprätta årsredovisning och delårsrapport enligt gällande regelverk.
FJÄRDE STYCKET
I KL saknas bestämmelser om frekvens, volym och kvalitet på redovisningen enligt första stycket. Det
åligger fullmäktige att fastställa närmare riktlinjer om detta. Enligt förarbetena 2 ska rapporteringen avse en
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts och alltså inte någon
redogörelse för hur enskilda ärenden handlagts.
Redovisningen lämnas till styrelsen, som samordnar de olika nämndernas redovisningar och rapporterar till
fullmäktige. Se också 9 §.
I de fall man valt att ha en krympt nämndorganisation, kan man lägga beredningen av rapporteringen till
fullmäktige på utskott eller på särskilt tillsatta beredningar.
FEMTE STYCKET
Rapporteringsskyldighet åvilar även vissa nämnder enligt speciallagstiftning. Som exempel kan nämnas 16
kap. 6 h § SoL (2001:453) och 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.
SJÄTTE STYCKET
Här erinras om att särskilda regler om återrapportering för kommunstyrelsen finns i x §. Det handlar om
sådana beslut som fattats med stöd av 6 kap. 8 § KL (förstärkt roll för kommunstyrelsen). Denna bestämmelse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes.
INFORMATION OCH SAMR ÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Paragrafen utgör ett slags påbyggnad till den rätt till information som styrelsen enligt 6 kap. 12 § KL har
gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Här har fullmäktige föreskrivit en utvidgad informationsskyldighet för alla nämnder. Syftet med bestämmelsen är att samordningen mellan de olika nämnderna
ska påskyndas, så att inte all information ska gå genom styrelsen.
Orden ”som de behöver i sin verksamhet” tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför informationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt informationslämnande. En
viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas ut. Detta följer av 6 kap. 5 §

2

Prop. 1990/91:117 sid. 160.
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OSL. Denna bestämmelse ålägger myndigheterna att lämna för dem tillgängliga uppgifter till varandra,
under förutsättning att inte sekretess råder eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.
Observera också att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. Utskotten brukar antingen vara
ett beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. Delegerad beslutsrätt
brukar ofta avse individärenden, där behov av information över nämndgränserna inte föreligger.
ANDRA STYCKET
Detta stycke ålägger nämnderna att samråda med varandra. Även denna bestämmelse har till syfte att höja
effektiviteten i kommunen. Inte heller här omfattas utskotten.
TREDJE STYCKET
Stycket är en påminnelse om den reglering av s.k. brukarsamråd, som regleras i 8 kap. 3 § KL. Paragrafen i
KL saknar enligt vår mening direkta rättsverkningar, varför regeln i reglementet har utformats som en ”börregel”.
I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad delegering. Detta innebär att en nämnd som delegerar till anställd får uppställa villkor som innebär att de som
utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig innan beslutet fattas. Föreskrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till villkorad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORG AN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Fullmäktige utnyttjar i denna paragraf sin rätt att enligt 8 kap. 4 § KL besluta att en nämnd får uppdra åt ett
självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning.
Reglerna om självförvaltningsorgan tillkom år 1994. De har företrädesvis använts inom skolans område.
För vidare läsning hänvisas till Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011, SKL Kommentus
Media.
I exemplet har också fullmäktige utnyttjat möjligheten i 8 kap. 4 § KL att låta nämnden delegera vissa ärenden/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.
ANDRA STYCKET
Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorganet. I denna ska självförvaltningsorganets uppgifter anges, liksom antalet ledamöter och ersättare samt hur
dessa utses. Arbetsformerna ska också läggas fast, dvs. hur kallelse ska ske, protokollföring, anmälan till
nämnden etc.
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MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Stycket motsvarar 6 kap. 34 § KL. Rätten för en nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäktige.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Enligt 6 kap. 34 § KL ska styrelsen/nämnden minst en gång om året dels informera om de beslut som fattats
i ärendena, dels informera om vilka ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att medborgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje fullmäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskrivningsbeslut.
När det gäller ärenden i vilka beslut inte fattats inom ettårsfristen, ska dessa avrapporteras två gånger per år.
Fullmäktige ska då också informeras om varför ärendet inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Det är alltid av värde för förslagsställaren att hållas underrättad om hur medborgarförslaget framskrider.
Genom aktuell bestämmelse ska förslagsställaren som huvudregel få veta när ärendet är färdigberett för beslut.
Förslagsställaren kan ha ett intresse av att få närvara vid sammanträdet där beslut fattas i ärendet. En sådan
rätt kan ges av styrelsen/nämnden om fullmäktige medgett detta.3 Det är frivilligt för fullmäktige att medge
närvaro. I förslaget till reglemente har vi valt att ta in två alternativa skrivningar när det gäller närvarorätt. I
sista hand är det dock styrelsen/nämnden själv som avgör om närvaro ska tillåtas, antingen generellt eller i
varje enskilt fall.

3

6 kap. 25 § KL.
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Alternativ 1 innebär att förslagsställaren ges möjlighet att delta i debatten i nämnden och även att själv få
yttra sig.
Alternativ 2 innebär att förslagsställaren enbart har närvarorätt när ärendet behandlas.
En förslagsställare kan aldrig medges rätt att delta vid beslutsfattandet. Närvarorätten kan avse såväl beslut
som ingår som ett led i beredningen inför fullmäktige, som slutliga beslut som styrelsen/nämnden fattar i
anledning av medborgarförslag.
ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kommentar:
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Styckena motsvarar vad som framgår av 6 kap. 23 § KL. En precisering har dock gjorts att en begäran om
extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgift om det som önskas behandlas på det extra sammanträdet. Detta tillägg har gjorts för att motverka att extra sammanträden hålls i onödan. KL innehåller dock
inget sådant krav.
Ordföranden har beslutsrätten när det gäller att bestämma tiden för extra sammanträde. I reglementet föreskrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möjligt” tar exempelvis sikte på att det ibland på grund av brådska inte är möjligt att avvakta samråd med alla.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Ordföranden har rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett sammanträde ska ställas in eller flyttas
till annan dag. Denna rätt omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras på en dag. Särskilda skäl kan exempelvis vara att antalet ärenden är litet.
Ordförandens beslutanderätt gäller bara fram till dess att sammanträdet inletts. När väl mötet börjat är det
styrelsen/nämnden som beslutar om detta.
Om ett sammanträde ställs in eller flyttas ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas
om beslutet. Hur underrättelsen ska ske får anpassas till rådande omständigheter. Det måste dock ske på ett
ändamålsenligt sätt.
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KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast … dagar
före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämnderna. I förtydligande syfte har därför några bestämmelser lagts in.
FÖRSTA STYCKET
I första stycket anges ordförandens ansvar för att kallelse utfärdas. I praktiken ombesörjer normalt en anställd uppgiften på ordförandens ansvar. Om inte ordföranden kan kalla till sammanträde fullgörs uppgiften
av vice ordföranden. I sista hand åvilar ansvaret ålderspresidenten.
ANDRA STYCKET
I andra stycket föreskrivs att kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska även skickas till alla ersättare, oavsett om dessa tjänstgör eller inte. Detta följer av 6
kap. 17 § andra stycket KL.
TREDJE STYCKET
Här regleras hur kallelse ska ske. Det blir allt vanligare att nämnderna vill tillämpa ett system med elektroniska kallelser, varför utgångspunkten är att kallelse sker elektroniskt.
Innan styrelsen/nämnden använder sig av ett sådant förfaringssätt ska fullmäktige enligt vår bedömning
dock först besluta att kallelse och utskick får ske elektroniskt. Så har skett i det här exemplet. Utfallet på
bedömningen av lämpligheten med elektronisk kallelse blir olika beroende på vilken nämnd reglementet
rör. I nämnder med hög frekvens av sekretesskyddade uppgifter kan systemet med elektroniska kallelser
vara olämpligt. En förutsättning för elektroniska kallelser är också att samtliga ledamöter och ersättare har
tillgång till tillräcklig snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De ledamöter som inte har detta måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade med vanlig
post.
Det får på lokal nivå bestämmas hur långt i förväg kallelsen ska skickas. Med ”annan förtroendevald” avses
en sådan förtroendevald som enligt fullmäktiges beslut enligt 4 kap. 28 § KL fått en s.k. insynsplats i styrelsen/nämnden.
FJÄRDE STYCKET
Detta är en ”ventil” av innebörd att en kallelse i särskilda fall får ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Det kan handla om att ett extra sammanträde sätts ut där inte tidsfristen för kallelse kan hållas. Fjärde
stycket möjliggör också att kallelse i vissa fall kan ske per telefon.
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FEMTE STYCKET
Stycket reglerar vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Det är ordförandens sak att avgöra vilka handlingar som ska vara med. Det finns alltså inget krav på att föredragningslista och ärendehandlingar bifogas.
I praktiken brukar emellertid så ske. I en del fall kan mängden handlingar vara stor. Det kan då vara praktiskt att begränsa utskicket. Det kan också vara så att handlingarna till stora delar omfattas av sekretess. Då
kan en viss försiktighet vara påkallad. Ett alternativ kan då vara att ledamöterna bereds tillfälle att hos kommunen ta del av beslutsunderlaget.
Vid elektroniska utskick ställer sig saken annorlunda. Då är mängden handlingar inte i sig något skäl för att
inte göra utskicket. Men det kan också ibland vara försvårande för ledamöterna att förbereda sig för sammanträdet om en väldigt stor mängd handlingar skickas ut.
Även om skyldigheten att skicka med handlingar är utformad som en ”bör- regel”, är handlingsfriheten i
många fall begränsad för ordföranden. I ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens (2017:900) finns
särskilda regler om handläggningen. 4 Bristfälligt underlag kan leda till att ärendet bordläggs eller återremitteras till förvaltningen, med fördröjning som följd. Detta kan föranleda JO-kritik.
Ordföranden ansvarar också för att eventuellt i samråd med presidiet i övrigt ta fram en föredragningslista.
Detta framgår inte av KL. Ordföranden förutsätts vara länken mellan förvaltningen och nämnden. Ordföranden har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämnden som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ärendet behöver dock inte ske vid detta sammanträde.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄ DEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/
nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL
SAMMANTRÄDE PÅ DISTA NS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Enligt 6 kap. 24 § första stycket KL ska fullmäktige i reglemente besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i nämndens sammanträden på distans. I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för
att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden i första hand ska vara

4

Exempelvis 9 § FL första stycket som anger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
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ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund av
långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller att föredragningslistan är
så kort att den inte motiverar ett vanligt sammanträde.
Regeln är utformad som en frivillig möjlighet för nämnden att besluta om sammanträden på distans. I
nämnder där många uppgifter omfattas av sekretess, kommer sannolikt inte distanssammanträden förekomma lika ofta som i andra nämnder.
En särskild fråga när det gäller distanssammanträden är hur man ser till att inte obehöriga kan höra vad som
sägs och se det som visas på bild. I propositionen anvisas att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte sker. 5 Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del på ärendets art.
En tänkbar lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda
lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste
få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl föreskrivs att anmälan ska göras till kansliet. Kansliet förutsätts snabbt vidarebefordra anmälan
till ordföranden. Om föredragningslistan innehåller valärende eller ärende om anställning kan närvaro på
distans inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid eventuell votering (5 kap. 54 §
KL).
TREDJE STYCKET
Här anges att styrelsen och nämnderna får besluta om närmare riktlinjer om distanssammanträden. 6 En särskild fråga är huruvida närvaro på distans är möjlig även i utskott. Lagens förarbeten innehåller ingenting i
ämnet. Den omständigheten att det krävs ett fullmäktigebeslut för att närvaro på distans ska få ske i nämnderna, och att närvaro på distans är ett komplement till fysisk närvaro skulle kunna anses tala mot att även
utskotten omfattas av möjligheten. Å andra sidan står ingenstans i lagen att det inte är tillåtet. Nämnderna
anses vidare ha en rätt att inom vissa ramar bestämma om nämndernas arbetsformer. Rättsläget får bedömas
som oklart.
En annan sak är att närvaro på distans inte i praktiken blir aktuell så ofta i utskotten, eftersom man i stor
utsträckning hanterar individärenden.
NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar.
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar
det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

5

Prop. 2013/14:5 s. 36.

6

Prop. 2013/14:5 s. 35.
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Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Här regleras s.k. insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 28 § KL. Denna paragraf ger fullmäktige
möjlighet att låta förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd rätt att få delta vid
nämnds sammanträde och delta vid överläggningarna, men inte i besluten.
Bestämmelsen är främst avsedd för heltidssysselsatta förtroendevalda med övergripande arbetsuppgifter
som saknar ordförandeuppdrag, för minoritetsföreträdare och för ordförande i styrelsen som inte är heltidssysselsatta.
ANDRA STYCKET
Andra stycket ger styrelsen/nämnden möjlighet att låta andra kategorier närvara vid sammanträde med
styrelsen/nämnden. Stycket har sin grund i 6 kap. 26 § KL. Den som kallats enligt detta stycke får inte
heller delta i besluten. Det kan i vissa ärenden vara viktigt att kunna låta anställda närvara. Det kan exempelvis röra avstängningsärenden i skolan eller återkallelse av serveringstillstånd. I ärenden mot enskild
måste nämnden vara uppmärksam på kommunikationsskyldigheten enligt förvaltningslagen (2017:900).
Framkommer nya uppgifter under sammanträdet kan som huvudregel ärendet inte avgöras utan att den enskilde fått yttra sig.
TREDJE OCH FJÄRDE STYCKET
Det kan vara praktiskt att medge även vissa anställda en rätt att närvara vid sammanträdena. Det kan gälla
exempelvis kommundirektör, förvaltningschef och kommunjurist. En praktisk ordning är att styrelsen/nämnden inför varje ny mandatperiod bestämmer omfattningen på närvarorätten.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
Kommentar: Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap. 16 § KL hur många ledamöter det ska vara i styrelsen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestämmer fullmäktige antalet ledamöter och ersättare. Färre än två ledamöter torde inte vara tillåtet.
I förslaget presenteras två alternativ. Alternativ 2 bygger på att fullmäktige i separat beslut bestämmer hur
många ledamöter en nämnd ska bestå av. Detta alternativ tar sikte på den möjlighet fullmäktige enligt 5
kap. 30 § KL har att under de år då val av fullmäktige förrättats i hela landet, ändra såväl mandatperiod som
antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning. Man kan alltså besluta om ändrat
antal ledamöter och ersättare innan man förrättar valet till nämnden. Med alternativ 2 slipper man då att
ändra i själva reglementet.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov
är beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
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Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,

2.

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

3.

främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt

4.

representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Första stycket gäller generellt för styrelsen och övriga nämnder.
I första punkten ges ordföranden den närmast självklara rollen att leda styrelsens/nämndens sammanträden
och arbete. I denna roll ligger också en (oskriven) ordningsmakt. Ordföranden har en viktig roll att fylla
mellan sammanträdena. Ordföranden ska fungera som en viktig länk mellan förvaltningen, presidiet och
nämnden. Ordföranden måste hålla sig uppdaterad på vilka ärenden som är på väg upp, så att sammanträdesplanering kan genomföras. Ordföranden måste vidare hålla sig uppdaterad på innehållet i reglementet
för styrelsen/nämnden. Vid författningsändringar åligger det ordföranden att verka för att reglementet blir
ändamålsenligt och att nämnden tar ansvar för de frågor som lagts på nämnden.
I andra punkten erinras om ordförandens skyldighet att kalla till sammanträde. Punkten är delvis en upprepning av vad som anges i 24–25 §§.
I tredje punkten erinras om ordförandens skyldighet att vid behov kalla ersättare. Observera dock att även
de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndernas sammanträden och ska underrättas om tid och
plats för sammanträdet, 6 kap. 17 § andra stycket KL. I detta reglemente föreskrivs att kallelse från början
ska skickas även till ersättarna (25 §). Vid förfall underrättas ersättaren om att denne ska tjänstgöra (34 och
35 §§). I förevarande punkt får ordföranden ett ansvar att formellt inkalla ersättare, dock under förutsättning
att tid medges.
I fjärde punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden vid behov är beredda när de tas upp i nämnden. KL föreskriver inget krav på beredning i nämnderna. Beredningens omfattning beslutas i stället ytterst
av nämnden.
En viktig inskränkning i undantaget från beredning är ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens
(2017:900) regler eller enligt speciallagstiftning. En grundtanke bakom förvaltningslagen är den ska bidra
till att myndigheterna får ett så korrekt beslutsmaterial som möjligt för sina beslut och därmed till att besluten blir riktiga i sak. Detta speglas i 9 § förvaltningslagen, som anger att rättssäkerheten inte får eftersättas.
Iakttar nämnden inte 9 § förvaltningslagen kan detta bl.a. bli en fråga för JO.
I femte punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden snarast tas upp vid sammanträde när ärendet
är färdigberett. KL innehåller förvisso inget skyndsamhetskrav. Annorlunda förhåller det sig med ärenden
där någon enskild är part i ärende enligt speciallag och där ärendet handläggs enligt förvaltningslagen.
Enligt 9 § förvaltningslagen ska sådana ärenden handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan
att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningslagen innehåller också regler om s.k. dröjsmålstalan (12 §). Detta
innebär att en överinstans kan förelägga en myndighet att avgöra ett ärende inom viss tid (49 §).
I sjätte punkten läggs ett övergripande uppföljningsansvar på ordföranden.
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Ordföranden ska vara en sammanhållande länk mellan förvaltningen och styrelsen/nämnden, så att styrelsen/nämnden får kontroll över att besluten verkställts.
ANDRA STYCKET
Andra stycket gäller enbart styrelsens ordförande.
Första och andra punkten är en följd av att styrelsens ledande roll och uppsiktsplikt över övriga nämnders
verksamhet enligt 6 kap. 1 och 11 §§ KL. Ordföranden är den som för styrelsens räkning mellan sammanträdena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordförandeskapet. Styrelsens ordförande brukar vara kommunalråd på heltid, men behöver inte vara det.
Tredje punkten är en följd av det samordningsansvar som styrelsen har enligt 6 kap. 1 § KL.
I fjärde punkten ges styrelsens ordförande vissa representationsuppgifter.
Som framgår av texten kan styrelsen besluta om en annan lösning.
PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Begreppet presidium definieras vad gäller nämnderna i 6 kap. 21 § KL. Till skillnad från vad som gäller
fullmäktige, får nämndpresidier ha högst två vice ordförande. Presidiet utgör ett organ i KL:s mening.
En särskild fråga rör hur ett presidium ska väljas; genom en valhandling eller en och en. Förarbetena ger
ingen vägledning. Klart är att presidiet numera utgör ett organ i KL:s mening. Det är också klart att presidiet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proportionellt valsätt när det gäller presidiet. 7 Om valberedningen lämnat ett förslag på presidium och inga andra
förslag finns, torde valet kunna ske genom en valhandling. Föreligger däremot flera förslag bör ledamöterna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara beroende av vem som väljs till ordförande respektive förste vice ordförande.
Fullmäktige har även enligt 6 kap. 21 § andra st. KL getts möjligheten att ”välja ett nytt presidium”. Detta
kan ske om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.
Innebörden är att om ordföranden i nämnden företräder ”fel” parti, ska hela presidiet väljas om, inte enbart
ordföranden. Tanken är att fullmäktige genom valet ska skapa ett nytt presidium med lämplig sammansättning, varvid alla posterna ska övervägas och väljas.

7

Jfr 5 kap. 58 § KL och 6 kap. 42 1 KL.
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ANDRA STYCKET
En fråga i lagen är vilka uppgifter presidiet i en nämnd ska ha. För fullmäktiges del anfördes i förarbetena
till 2014 års ändringar att det fanns behov av att kunna ge fullmäktigepresidiet en mer aktiv roll när det
gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. I 2017 års KL har dessutom
fullmäktiges presidium tilldelats uppgiften att bereda revisorernas budget, 11 kap. 8 § KL.
Vad gäller nämndpresidier har den ändringen gjorts i 2017 års kommunallag att styrelsen och nämnderna
kan delegera beslutanderätt till presidiet. Man bör i så fall fundera över gränsdragningen gentemot exempelvis ett arbetsutskott. Presidiets rätt att fatta beslut ska regleras i delegationsordningen.
Vid fastställandet av presidiets uppgifter bör man ta i beaktande vilken arbetsfördelning man vill ha mellan
presidiet och arbetsutskottet. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definierades och blev ett organ var att man ville möjliggöra återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag vid ändrade
majoriteter i fullmäktige.
I stycket beskrivs presidiets uppgifter. Av lagens förarbeten 8 framgår att det för nämndernas del inte finns
ett lika framträdande behov av att beskriva presidiets uppgifter. Här har presidiet till-delats uppgiften att,
om ordföranden anser det behövs, biträda ordföranden med att planera och leda nämndens sammanträden.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Vid förfall för ordföranden, stadgar KL att vice ordförande ska träda in. Om även vice ordföranden har förfall, träder andre vice ordförande in. Första stycket reglerar situationen när ingen i presidiet kan delta i ett
helt sammanträde eller en del av ett sådant. I det läget får nämnden utse annan ledamot som ersättare för
presidieledamöterna. De två sista meningarna reglerar frågan om vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter fram till dess att valet förrättats.
ANDRA STYCKET
Andra stycket reglerar situationen när presidieledamöterna t.ex. på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. I det här reglementet har vi valt att reglera även vice ord-förandenas frånvaro, inte
bara ordförandens. För att klargöra att ordförandens ersättare inte enbart ska ta hand om själva sammanträdena, anges att ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
En särskild fråga vid långvarigt frånfälle är arvodet. Ordföranden är ju många gånger kommunalråd med
kommunalrådsarvode. Hur denna fråga ska lösas bör framgå av arvodesreglementet i kommunen.

8

Prop. 2013/14:5 sid. 53.
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KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Kommentar:
Första stycket
Kommunalråd definieras i 4 kap. 2 § KL. De kan även ha andra benämningar. I den här paragrafen har vi
valt att enbart använda ordet kommunalråd. Det står dock kommunen fritt att benämna dem på annat sätt.
Ett kommunalråd måste inte längre ha något annat politiskt uppdrag i kommunen. Av den anledningen presenteras här två alternativ till när kommunalråden utses. Enligt alternativ 1 väljs de efter det att styrelse/
nämnder valts. Detta alternativ passar när kommunalråden har andra uppdrag i kommunen. I alternativ 2
utnyttjas den nya regeln i 4 kap. 2 § andra stycket KL om att kommunalråd får utses på första fullmäktige
efter valet. Denna ordning har tidigare enbart varit förbehållen Stockholms kommun (borgarråd), men görs
nu generellt tillgänglig för alla kommuner och landsting.
Alternativ 2 tar sikte på situationen när kommunalråd inte har annat uppdrag.
ANDRA STYCKET
Det är mycket viktigt att fullmäktige bestämmer de olika kommunalrådens ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgifter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kommunen.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
Kommentar: Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i KL. KL kräver att det av reglementet
framgår hur det ska gå till. I reglementet föreskrivs att kallelse alltid från början ska skickas till såväl ledamöter som ersättare. Ersättaren har alltså redan fått en formell kallelse när eventuella förhinder aktualiseras.
Vi har då valt att i stället kalla förfarandet med att kalla in er-sättaren att denne ska underrättas om att
denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Kommentar:
Första stycket
Enligt 6 kap. 17 § första stycket KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. I
första stycket har tagits in en regel motsvarande den för fullmäktige, 5 kap. 17 § KL.
Så snart en ledamot anmält förhinder åligger det ordföranden att kalla dit en ersättare.
ANDRA STYCKET
Stycket motsvarar regeln i 5 kap. 19 § KL och innebär att en ordinarie ledamot som inställer sig har företräde till tjänstgöring, oavsett om ersättare kallats in. Detta gäller också om ledamoten kommer för sent.
Lagen anger inte närmare hur inträdet ska gå till. Det är i många fall lämpligast att inträdet sker vid närmast
påföljande ärende. Annorlunda kan det förhålla sig när det gäller omfattande ärenden. Då kan det vara
lämpligt att den ordinarie ledamoten omgående får inträda under ärendets handläggning.
TREDJE STYCKET
I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Om valet av ersättare inte skett proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra i den av fullmäktige bestämda turordningen. Om ingen turordning är
bestämd, kallas de in i den ordning de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val. Om ersättarna utsetts
genom proportionellt val, gäller särskilda regler enligt 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
FJÄRDE STYCKET
Bestämmelsen har sin grund i 6 kap. 17 § tredje stycket KL. Fullmäktige är ålagt att besluta i vilken utsträckning ersättarna ska få delta i debatten och få sin mening antecknad till protokollet. I förarbetena till
KL framgår att ”det för vissa nämnder kan finnas behov av avvikande bestämmelser.” Det bör betyda att
fullmäktige kan bestämma rättigheterna olika för ersättare i skilda nämnder. Om fullmäktige inte gett ersättarna rätt att få sin mening antecknad i protokollet, torde ord-föranden ändå i ett särskilt ärende kunna
medge ersättaren denna rätt. Ersättaren kan dock inte kräva detta.
FEMTE STYCKET
I stycket regleras situationen att en annan ersättare, som står högre på turordningslistan, inställer sig efter
det att en annan ersättare börjat tjänstgöra. Regleringen bygger på att partiväxling – till skillnad från i fullmäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska nominera kandidater till nämnderna. Många gånger byggs koalitioner, där småpartier kan få ersättarplatser i
nämnder, trots att deras eget mandat inte räcker till. Här erbjuds tre olika alternativ.
Alternativ 1 motsvarar till innebörden den skrivning vi haft i vårt tidigare normalförslag till reglemente.
Den ger resultatet att en ersättare som börjat tjänstgöra som absolut huvudregel ska få fortsätta tjänstgöringen, även om en annan ersättare som står högre på turordningslistan dyker upp. Det är först om ”det
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etablerade majoritetsförhållandet” påverkas, som den nytillkommande ersättaren får tjänstgöra. Med detta
begrepp avses det i vårt förra reglemente använda uttrycket ”styrkebalansen mellan partierna”. På många
håll finns idag inga ”etablerade majoritetsförhållanden”. I dessa fall bör man välja något av de andra alternativen.
Alternativ 2 innebär att den första ersättaren ges förtur till tjänstgöring oberoende av turordningen, dock
bara om denne tjänstgör för sitt eget parti. Tjänstgör ersättaren för något annat parti, får alltså ersättaren avträda sin tjänstgöring för någon som står högre upp på turordningslistan.
Alternativ 3 innebär att en ersättare som börjat tjänstgöra alltid har företräde till tjänstgöring, oberoende av
om någon annan ersättare inställer sig. Fördelen med detta alternativ är att det är mycket enkelt att tillämpa.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNST GÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
Kommentar:
Första stycket
Regeln motsvarar i stort den reglering som finns för fullmäktige i 5 kap. 18 § KL.
ANDRA STYCKET
Om ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” även om en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att undvika partiväxling kan man i nämnderna tillämpa
ett system med växeltjänstgöring. Orden ”en gång” i respektive alternativ innebär att rätten till växeltjänstgöring endast får utnyttjas en gång.
Alternativ 1 tar sikte på att ”styrkebalansen påverkats” och överensstämmer med den skrivning vi hade i
tidigare utgåvor. Den skrivningen medför att den ordinarie ledamoten får växeltjänstgöra i mindre utsträckning än i alternativ 2, eftersom växeltjänstgöring enbart tillåts i de fall då ”styrkebalansen mellan partierna”
har påverkats. Detta begrepp kan vara svårtolkat i kommuner med oklara majoriteter.
Alternativ 2 föreskriver att det är tillåtet för en ledamot och en ersättare att tjänstgöra växelvis, men enbart
om ersättaren tillhör ett annat parti. Regeln medför att det går att växeltjänstgöra i alla situationer där ersättaren inte tillhör samma parti, oavsett om det påverkar den inbördes balansen inom blocket.
Alternativ 3 motsvarar den ordning som gäller i fullmäktige. Ledamoten får inte komma tillbaka om denne
avbrutit tjänstgöringen av annan orsak än jäv. Detta alternativ har fördelen att det är enkelt att tillämpa.
Vilken modell som ska tillämpas blir beroende av hur den politiska kartan ser ut (oklara majoriteter och
vågmästare).
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med
rättspraxis vad gäller rätten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
Kommentar: I 4 kap. 24 -26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad
som gäller vid omröstning och beslut. Enligt 4 kap. 25 § KL har en ledamot som grundregel rätt att avstå
från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Enligt 4 kap. 26 § KL är dock en nämndledamot som deltar i
handläggningen av ett ärende skyldig att rösta om ärendet rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Lokutionen ”där detta är möjligt” tar sikte på den situationen. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta,
när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.
I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska
anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit i ett
beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.
I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha
deltagit i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten
meddela vid uppropet att han eller hon avstår från att rösta.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Kommentar: Reservationsrätten regleras i 4 kap. 27 § KL och omfattar bl.a. ledamöter och tjänstgörande
ersättare i styrelsen och övriga nämnder. En förutsättning för reservationsrätt är att man deltagit i avgörandet. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kompletterande föreskrift om detta.
Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering föreligger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservationen också görs i omedelbar anslutning till sammanträdet.
En särskild fråga rör om ledamöter ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av ett särskilt
yttrande. Någon sådan rätt finns inte enligt KL. Protokollet förs på ordförandens ansvar, varför denne i
första hand bör bestämma om det ska tillåtas. Om det blir aktuellt med särskilt yttrande ska begäran härom
göras innan sammanträdet avslutas. Yttrandet kan antingen tas in i själva protokollet eller som en bilaga.
Avfattningen av 5 kap. 67 § KL visar att kommunala protokoll ska vara kortfattade. Mot bakgrund härav
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och att långa protokoll kan bli oöverskådliga, förordar vi en restriktiv hållning till särskilda yttranden. Den
rättsliga statusen på dessa är dessutom oklar. De utgör inte reservationer, utan används många gånger enbart för att utveckla en ståndpunkt, kanske t.o.m. efter ett acklamationsbeslut. Om ordförandens bedömning
ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om yttrandet ska tillåtas.
JUSTERING AV PROTOKO LL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
I fråga om nämndernas protokoll hänvisas i KL till motsvarande regler för fullmäktige (6 kap. 35 § andra
stycket KL). I 5 kap. 69 § KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdesdagen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskriver att ordföranden ska justera protokollet. Detta har dock förutsatts i förarbetena.9
ANDRA STYCKET
Stycket behandlar omedelbar justering. Detta förfarande kan tillgripas när man snabbt vill anslå bevis om
justering och verkställa ett beslut. En omedelbar justering får inte leda till oklarheter om innehållet i beslutet. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den därför redovisas skriftligt före justeringen.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Kommentar: Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd ansvarar för att kungörelse sker
inom ramen för nämndens ansvarsområde. Nämnden ska alltså se till att kungörelse sker på kommunens
anslagstavla. Därvid åligger det nämnden att underrätta styrelsen om ändringens innehåll. Det övergripande
ansvaret för anslagstavlan och författningssamlingen har styrelsen, se 14 och 15 §§ detta reglemente.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
Kommentar: Av 6 kap. 36 § KL följer att kommunen har frihet att reglera frågan om delgivning i reglemente eller särskilt beslut. Enligt bestämmelsen får alltid delgivning ske med ordföranden.

9

Prop. 1990/91:117 s. 193.
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Förslaget innebär att styrelsen/nämnden själv kan besluta om vem som ska vara behörig att ta emot delgivning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart tilllämpa 6 kap. 36 § KL. Detta lämpar sig mindre väl med tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt.
När man beslutar med vilka personer delgivning får ske måste man göra ett val. En förvaltningschef inom
en nämnds område är normalt alltid lämplig att delges. Att utpeka ytterligare någon eller några personer är
också bra, så att man täcker upp exempelvis för semestrar. Observera dock att en föreskrift om att delgivning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade
uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes.
UNDERTECKNANDE AV HA NDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Kommentar: I KL finns inte begreppet behörig firmatecknare. Begreppet ”firmatecknare” står för en representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. I ett
kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna nämndens handlingar. Samtidigt är det fortfarande nämnden som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en beslutsrätt delegerats till någon.
Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna handlingar sammanfalla.10
FÖRSTA STYCKET
Första stycket utgör huvudregeln för rätten att underteckna handlingar.
Stycket tar för det första sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.ex. skriva under ett avtal, vars
ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tar för det andra sikte på beslut som nämnden själv fattar och
som resulterar i att en skrivelse eller något annat ska undertecknas.
ANDRA STYCKET
Här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta de beslut som rör undertecknande och kontrasignering som
man finner ändamålsenliga.
TREDJE STYCKET
Det kan vara praktiskt att ”firmateckningsrätten” sammanfaller med beslutskompetensen när ett beslut har
fattats med stöd av delegation. Det kan med fördel anges direkt i delegationsordningen hur ”firmateckningen” ska vara utformad. Vissa beslut kan dock vara av den karaktären att man av internkontrollskäl vill
att två personer ska skriva under. Ordalydelsen ger stöd för detta förfaringssätt. Delegation kan dock inte
ske till två tjänstemän i förening.

10

Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, s. 89.
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UTSKOTT

11

44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Kommentar: Av 3 kap. 5 § KL följer att fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas.
KL innehåller inte så många bestämmelser om utskott. Det kan därför vara bra att i någon mån reglera
arbetsformerna i reglementet.
När det gäller utskott måste man ta ställning till om det är fullmäktige eller respektive nämnd som ska besluta om utskott. Om fullmäktige inte tar in något om utskott i reglemente får nämnden besluta att utskott
ska finnas.
Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom nämnderna som är politiskt sammansatta. Ett utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt gäller,
6 kap. 42 § KL. Ett utskott kan aldrig ges ställning som nämnd utan utskottet kan enbart svara för beredning av ärenden och fatta beslut med stöd av delegation från nämnden.

11

Mer om utskott finns att läsa i Dalman, i Festskrift Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100 år, 2015 sid. 9-18.
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FÖRSTA STYCKET
Här har fullmäktige med stöd av 3 kap. 5 § första stycket KL beslutat att ett arbetsutskott ska finnas i styrelsen. Styrelsen kan alltså inte avskaffa arbetsutskottet. I övrigt har fullmäktige överlåtit till styrelse och
nämnder att inrätta utskott.
Det finns inga regler i KL som reglerar hur många ledamöter/ersättare det ska vara i ett utskott. Antalet ersättare behöver inte heller vara lika stort som antalet ordinarie ledamöter. Som minimum bör ett utskott ha
tre ledamöter, eftersom ett udda antal ledamöter är att föredra. På det sociala området är dock tre ledamöter
för litet. Detta aktualiserades i ett JO-uttalande (1985/86 s. 278). Där bestod utskottet av tre ledamöter och
tre ersättare. Vid sammanträde hade en ledamot och alla ersättare förhinder. Utskottet fattade då beslut med
enbart ordförande och en ledamot, eftersom utskottet bedömdes kunna fatta beslut om mer än hälften av
ledamöterna var närvarande. I praktiken innebar detta enligt JO att delegation skett till en person (ordföranden med utslagsröst), vilket kom i konflikt med SoL:s bestämmelser.
En särskild fråga är huruvida man i förtid kan entlediga en ledamot i ett utskott. Frågan har inte belysts i
praxis.
Ledamöter i kommunala nämnder åtnjuter ett starkt skydd och kan inte utan vidare bli entledigade. 4 kap. 9
§ KL reglerar när en viss förtroendevald får entledigas. Den förtroendevalde ska ha valts av fullmäktige och
antingen ha vägrats ansvarsfrihet eller dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.
En förutsättning för entledigande är att den förtroendevalde valts av fullmäktige. Nämndens ledamöter
skyddas därför av 4 kap. 9 § KL. Problemet med utskott är emellertid att utskottets medlemmar väljs av
nämnden bland ledamöterna och ersättarna, 6 kap. 42 § KL. De är således endast indirekt valda av fullmäktige. Detta skulle kunna tala för att utskottsledamöterna kan entledigas. Rättsläget är oklart.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att ledamöterna inom kretsen av ledamöter i utskottet ska välja en ordförande och en vice
ordförande. Mandattiden bestämmer utskottet självt.
TREDJE STYCKET
Här regleras den situationen att ordföranden blir förhindrad för en längre tid att fullgöra sitt uppdrag. En
ersättare för denne kan då utses inom kretsen av ledamöterna. Det är viktigt att man reglerar arvodesfrågan
vid längre tids bortovaro.
FJÄRDE STYCKET
Det finns ingen reglering kring ersättarnas närvaro i utskott. Många gånger används utskottet för att fatta
beslut med stöd av delegation i ärenden där sekretesskyddade uppgifter ofta förekommer. För att inte sprida
information i onödan kan det därför vara lämpligt att begränsa närvarorätten i så hög utsträckning som möjligt.
Nämnden bör vid valet av ersättare tänka på att besluta en inkallelseordning.
FEMTE STYCKET
Om utskottets ledamöter och ersättare inte utsetts vid proportionellt val, måste fyllnadsval förrättas vid förtida avgång. Om proportionellt val ägt rum, gäller i stället turordningen enligt valsedlarna.
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SJÄTTE STYCKET
Utskottet bestämmer vilka sammanträdestider som ska gälla. Det är också lämpligt att föra in regler om beslutsförhet. ”Hälften av ledamöterna” innebär att ledamöterna inklusive tjänstgörande ersättare ska uppgå
till minst halva utskottet.
Utskottet förutsätts fatta beslut i enlighet med reglerna för fullmäktige och nämnder, se 5 kap. 53-56 §§ KL.
SJUNDE STYCKET
När det gäller protokoll i beslutsärenden förutsätts utskottet följa 6 kap. 35 § KL i tillämpliga delar. Vid beredning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i föredragningslistan till styrelsens/nämndens sammanträde.
ÅTTONDE STYCKET
Här föreskrivs att utskottet har en beredande funktion i förhållande till nämnden. Nämnderna avgör dock
ytterst själva omfattningen av beredningen.
Utskottet kan också uppträda som delegat. Detta regleras inte i reglementet, utan i delegationsordningen
som styrelsen/nämnden fattar beslut om. Där ska också anges i vilken utsträckning beslut ska anmälas till
styrelsen/nämnden, 6 kap 40 § KL. Utskottets beslutskompetens regleras då i delegationsordningen för
nämnden.
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REGLEMENTE FÖR STYRE LSE OCH NÄMNDER

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder
regioner.

i kommuner och landsting/

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
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2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/482

§ 145 Beslut om revidering av reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 45/2021, att återremittera ärendet
om revidering av social- och omvårdnadsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 215/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 45/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
”landsbygdssäkring” förs in i reglementet enligt tidigare yrkande i
kommunstyrelsens beslut § 43/2021. De föreslår vidare att
”kommundirektören” stryks under närvarorätt för övriga i samtliga
nämnder utom kommunstyrelsens enligt tidigare yrkande. De föreslår
även att ordförandes uppgifter beskrivs enligt tidigare yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-11-01.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 215/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för social- och omvårdnadsnämnden”,
2021-10-06.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 45/2021 ”Beslut om revidering reglemente
social- och omvårdnadsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2020 ”Beslut om
yttrande avseende reviderat reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden”, 2020-02-18.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-01
Ärendenummer
2019/482

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente för socialoch omvårdnadsnämnden efter ytterligare återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03 (§ 45/2021) att återremittera ärendet
om revidering av social- och omvårdnadsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06 (§ 215/2021) återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 45/2021.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 215/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för social- och omvårdnadsnämnden”,
2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 45/2021 ”Beslut om revidering reglemente
social- och omvårdnadsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2020 ”Beslut om
yttrande avseende reviderat reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden”, 2020-02-18.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Utredning
Nedan följer en genomgång av varje sakyrkande från kommunstyrelsens
beslut § 45/2021 med en analys om vilka konsekvenser det får om yrkandet
tas med i reglementet.
Landsbygdssäkring
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
Kommunstyrelsen
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Eftersom det har tillkommit en paragraf om personalansvar är den aktuella
paragrafen numera 8 §.
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte finns något hinder mot att
lägga till landsbygdssäkring i den aktuella bestämmelsen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar även att ovan punkt är områden
som ska beaktas i handläggningen, men att det inte görs någon särskild
prövning av dem i varje beslut. Undantaget är barnrättsbedömning enligt
barnkonventionen, vilket kommunstyrelsen särskilt beslutat om ska ha en
särskild del i tjänsteskrivelsen. Det betyder att ett tillägg i reglementet inte
kommer att innebära att det i varje enskilt ärende görs en specifik
landsbygdssäkring.
En eventuell konsekvens av tillägget kan bli att förvaltningarna i beredningen
av ärenden inte vet vad begreppet innebär och inte heller vad politiker
förväntar sig i en landsbygdssäkring. Detta får i sådana fall visa sig i den
fortsatta hanteringen av ärendena, t.ex. genom återremiss om social- och
omvårdnadsnämnden inte är nöjd med beslutsunderlaget i ett specifikt fall.
Närvarorätt
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18
Närvarorätt i Social-och omvårdnadsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen ser inte något hinder mot ändringen. En
konsekvens av en ändring skulle bli att, om kommundirektören önskar närvara
vid ett nämndssammanträde eller om ordföranden önskar att
kommundirektören ska närvara, så måste nämnden medge detta.
Kommunstrategiskt perspektiv
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att
ha in texten ”Frågor som styrelsen ansvarar för men som också kan
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av styrelsen lyftas till
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt.
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Kommunledningsförvaltningen anser att om det är en fråga som kan bedömas
i ”ett kommunstrategiskt perspektiv” är den frågan sannolikt av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det behöver därför inte
regleras i reglementet att kommunfullmäktige ska besluta i frågan. Det kan
snarare leda till tolkningssvårigheter med ytterligare ett begrepp för nämnden
att ta ställning till.
Vidare skulle det strida mot kommunallagen att ange att nämnden kan lyfta
sådana frågor till kommunfullmäktige, eftersom det är ett krav i
kommunallagen att nämnden ska lyfta sådana frågor till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen
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Med hänsyn till ovanstående tolkningssvårigheter anser
kommunledningsförvaltningen att det inte är lämpligt med tillägget i
reglementet.
Om kommunstyrelsen trots det önskar föreslå fullmäktige ändringen bör
följande övervägas:
- är avsikten att bestämmelsen ska omfatta frågor utöver de som anges i
5 kap. 1 § kommunallagen, dvs. de av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen.
- problematiken med att social- och omvårdnadsnämnden kan lyfta
enligt förslaget i jämförelse med att fullmäktige ska fatta beslut om den
kommunstrategiska frågan även är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Samråd med myndigheter
- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
Kommunledningsförvaltningen ser inget hinder mot det föreslagna tillägget.
Enligt 8 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet inom sitt
verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. Enligt förarbetena till
bestämmelsen (prop. 2016/17:180 s. 293) är samverkansskyldigheten
generell men inte obegränsad. Det betyder att kommunens nämnder redan
ska samverka med andra myndigheter när det finns behov.
Ordföranden
- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barnoch utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden
bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
I förslaget till reglemente ser 19 § ut som följer:
Ordföranden ska:
1)
2)
3)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Kommunstyrelsen
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4)
5)
6)

Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.

Det kan konstateras att sakyrkandet inte är anpassat till social- och
omvårdnadssnämnden utan att det utgår från barn- och utbildningsnämnden,
vilket troligen är en felskrivning. Utgångspunkten är således att sakyrkandet
bör ändras och anpassas till social- och omvårdnadsnämnden.
Kommunledningsförvaltningens förslag till 19 § i reglementet stämmer överens
med SKR:s förslag på reglemente (se s. 42-43).
Kommunledningsförvaltningen tolkar yrkandet som att 19 § ska se ut som
följer:
Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräda
nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
6) Kalla ersättare.
7) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
8) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
9) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
Kommunledningsförvaltningen ser inte något hinder mot ändring av 19 § i
reglementet. Så länge avsikten är att samtligt i förslaget ska vara kvar och att
visst tillägg ska göras kan kommunledningsförvaltningen inte se några direkta
konsekvenser av en ändring.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen har härmed gjort en konsekvensanalys av de
sakyrkanden som framfördes på kommunstyrelsen 2021-03-03 och anser att
återremissen är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen har även gjort ändringar i 11 § i reglementet,
efter att fullmäktige har beslutat att beslut med anledning av E-förslag alltid
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ska fattas av fullmäktige. I övrigt kvarstår förvaltningens ursprungliga förslag
till reglemente. Förvaltningen har alltså inte genomfört någon av de ändringar
som var föreslagna i sakyrkandena i det aktuella beslutet. Detta eftersom
kommunstyrelsen återremitterade ärendet och därmed aldrig fattade beslut
om att bifalla sakyrkandena.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
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Kommunstyrelsen

2019/482

§ 215 Beslut om revidering av reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 45/2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har, § 45/2021, beslutat att återremittera ärendet om
revidering av social- och omvårdnadsnämndens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.”
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 45/2021.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 110/2021 ”Beslut om
revidering av reglemente för social- och omvårdnadsnämnden”,
2021-09-22.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-08-19.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

✓ Kommunstyrelsens beslut § 45/2021 ”Beslut om revidering reglemente
social- och omvårdnadsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2020 ”Beslut om
yttrande avseende reviderat reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden”, 2020-02-18.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-19
Ärendenummer
2019/482

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Beslut om revidering reglemente social- och omvårdnadsnämnden
efter återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2021-03-03 (§ 45/2021) beslutat att återremittera
ärendet om revidering av social- och omvårdnadsnämndens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande. Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 45/2021 ”Beslut om revidering reglemente
social- och omvårdnadsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2020 ”Beslut om
yttrande avseende reviderat reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden”, 2020-02-18.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Utredning
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Arbetsmiljöansvar och dess delegering
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-13 (§ 18/2021) att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.
Inom ramen för den utredningen har följande framkommit. Enligt 6 kap. 6 §
kommunallagen (2017:725, KL) ska nämnderna var och en inom sitt område
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
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fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning
som gäller för verksamheten.
Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) gäller lagen för varje
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.
AML utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de reglementen
som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som respektive nämnd
ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se till att dessa regler
följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av nämndernas
reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal.
Med hänsyn till ovanstående har kommunstyrelsen beslutat att ta bort den
aktuella delegeringen från delegationsordningen samt att uppmana
nämnderna att ta in delegationen i sina delegationsordningar. Reglementena
påverkas inte av denna fråga.
Eventuell förändring av om kommunstyrelsen ska vara anställningsnämnd
påverkar reglementena
Det är fullmäktige som bestämmer hur nämnderna i en kommun ska
organiseras. Fullmäktige får enligt 6 kap. 2 § kommunallagen (2017:725, KL)
besluta
1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela
kommunen,
2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av
kommunen,
3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera
anläggningar, och
4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.
I Tidaholms kommun har fullmäktige beslutat att organisera nämnderna utifrån
p. 1, genom att i reglementena tilldela de olika nämnderna ansvar över olika
verksamheter i hela kommunen.
I kommunstyrelsens reglemente anges dock att kommunstyrelsen är
anställningsmyndighet för hela kommunen (§ 8). Detta betyder att
kommunstyrelsen får karaktär av att vara utförarnämnd och att övriga
nämnder får karaktär av att vara beställarnämnder, när det gäller personal.
Det vill säga att kommunstyrelsen har fått i uppdrag av fullmäktige att anställa
personal och sedan tillhandahålla denna personal till övriga nämnder. Det är
dock inte så som nämndsorganisationen ser ut i Tidaholms kommun,
reglementena är inte i övrigt utformade för en sådan organisation.
Vidare regleras följande gällande nämndernas ansvar och befogenheter i
kommunallagen. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om (6 kap. 3 §
KL). Vidare ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten (6 kap. 6 § KL).
Utgångspunkten i kommunallagen är således att nämnderna ska bedriva sitt
arbete självständigt. När nämnden formellt sett inte är anställningsmyndighet
Kommunstyrelsen
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och därmed inte äger sin viktigaste resurs, personalen, uppkommer frågan om
det går att särskilja personalansvar från verksamhetsansvar. Den frågan blir
normalt löst genom att organisering utgår från beställar-utförarmodellen.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att ovan inte har inneburit några
problem i praktiken när kommunstyrelsen varit anställningsmyndighet. Det är
dock viktigt, eftersom fullmäktige har beslutat att organisera nämnderna så att
de ansvarar för olika verksamheter, att ändra reglementena så att även
nämnderna är anställningsmyndighet för den personal som arbetar inom
nämndens förvaltning. Detta för att nämnden fullt ut ska kunna ta det ansvar
som krävs enligt kommunallagen.
De frågor som kvarstår i kommunstyrelsens reglemente gällande personal är
av sådan övergripande karaktär att styrelsen inte ges en alltför ingripande roll i
förhållande till nämndernas ansvar för förvaltningen. De bör därmed vara kvar
i reglementet.
När det gäller förvaltningschefer och förvaltningsekonomer är det lämpligt att
dessa även fortsatt anställs av kommunstyrelsen. Det är också i enlighet med
SKR:s förslag på reglemente.
Upplysningsvis har detta inte någon påverkan på de flesta arbetsrättsliga
regler. Eftersom kommunen är en och samma juridiska person, utgör
kommunen arbetsrättsligt också en och samma arbetsgivare.
Frågor av principiell betydelse
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Det finns inte någon skrivning i förvaltningens förslag till reviderade
reglementen om frågor av principiell betydelse eftersom detta är reglerat i
ovan bestämmelse och därmed redan är tillämplig i samtliga nämnders arbete.
Det är inte heller med i SKR:s mall som förvaltningen har utgått från. En
nämnd, eller styrelsen, ska alltså redan lyfta sådana frågor till fullmäktige.
Om detta inte görs riskerar beslutet att upphävas vid en laglighetsprövning.
Det kan även påverka fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för nämnden eller
styrelsen.
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte är nödvändigt med ett tillägg i
reglementet.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen bedömer att återremissen härmed är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen bör besluta
föreslå fullmäktige att anta förslaget till nytt reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden.
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
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§ 45 Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Social- och omvårdnadsnämnden har yttrat sig över förslaget och har inte
något att erinra mot det.
Utifrån synpunkter från kultur- och fritidsnämnden har vissa ändringar gjorts i
förslaget i de delar som är gemensamma för samtliga nämnder. Dessa är
följande: tillägg i § 11 om motioner, tillägg av § 12 om arkiv, § 17 tillägg
närvarorätt, §§ 25 och 26 rättelse av felstavningar och § 31 ändring
kommundirektör till förvaltningschef.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18
Närvarorätt i Social- och omvårdnadsnämnden.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att
ha in texten ”Frågor som nämnden ansvarar för men som också kan
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av nämnden lyftas till
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt.
- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barnoch utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden
bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering:
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas.
Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena.
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
✓ Arbetsutskottets beslut § 11/2021 ”Beslut om revidering reglemente
social- och omvårdnadsnämnden”, 2021-02-17.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2020 ”Beslut om
yttrande avseende reviderat reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden”, 2020-02-18.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Sändlista
Kommunledningsförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-07-07
Ärendenummer
2019/482

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Social- och omvårdnadsnämnden har yttrat sig över förslaget och har inte
något att erinra mot det.
Utifrån synpunkter från kultur- och fritidsnämnden har vissa ändringar gjorts i
förslaget i de delar som är gemensamma för samtliga nämnder. Dessa är
följande: tillägg i § 11 om motioner, tillägg av § 12 om arkiv, § 17 tillägg
närvarorätt, §§ 25 och 26 rättelse av felstavningar och § 31 ändring
kommundirektör till förvaltningschef.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Beslutsunderlag
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2020 ”Beslut om
yttrande avseende reviderat reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden”, 2020-02-18.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
Sändlista
SON
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§ 16 Beslut om yttrande avseende reviderat reglemente för socialoch omvårdnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Social- och omvårdnadsnämnden bereds därför tillfälle att yttra sig över det
uppdaterade reglementet.
Förvaltningen har inget att erinra.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse, ”Yttrande angående reviderat reglemente”,
nämndsekreterare Henrik Lennartsson.
✓ Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2019-12-18.
✓ Reglemente för social- och omvårdnadsnämnden
✓ Reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd (borttaget)
och grön (tillägg) text
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta avge yttrandet.
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att besluta avge yttrandet.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Antagen av kommunfullmäktige 1998-08-31, reviderad 2002-11-25,
2006-11-27, 2008-12-15, 2013-11-25, 2015-10-26, 2018-10-29 samt
2021-.

A Social- och omvårdnadsnämndens uppgifter
§ 1 Social- och omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som
i lag sägs om socialnämnd.
Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, kommunens
äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt
övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal socialpsykiatri.
Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften
ingår utdelning av bistånd till enskilda och familjer, insatser riktade mot barn
och unga, ungdomsvård samt missbrukarvård.
Nämnden är även arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Social och omvårdnadsnämnden ansvarar vidare för:
•
•

•
•
•
•

Familjerättsfrågor och för att erbjuda familjerådgivning.
Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt arbetsförberedande insatser för personer som på grund av social problematik står långt ifrån arbetsmarknaden.
Stöd till personer som är akut hemlösa och till bostadslösa personer
med social problematik.
Stöd till brottsoffer.
Kommunens flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande
flyktingbarn.
Kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622) med undantag
av tillsyn av försäljning av folköl i butik.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
•
•
•

Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
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•
•

Dela ut ekonomiska bidrag till föreningar med verksamhet inom
nämndens ansvarsområde.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna
gemensamma bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden
ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef och förvaltningsekonom som anställs av styrelsen.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
kommunstyrelsens reglemente.
§ 6 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 7 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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§ 8 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 9 Förvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 10 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
§ 11 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.

590

8/14

§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga.
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C Social- och omvårdnadsnämndens sammansättning
och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare som utses av fullmäktige.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 19 Ordföranden
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.
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§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
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För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
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Antagen av kommunfullmäktige 1998-08-31, reviderad 2002-11-25,
2006-11-27, 2008-12-15, 2013-11-25, 2015-10-26 samt 2018-10-29
samt 2021-xx.

A Social- och omvårdnadsnämndens uppgifter
§ 1 Social- och omvårdnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som
i lag sägs om socialnämnd. Nämnden ska svara för kommunens uppgifter om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och för den kommunala
hälso- och sjukvården.
Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, kommunens
äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt
övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal socialpsykiatri.
Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften
ingår utdelning av bistånd till enskilda och familjer, insatser riktade mot barn
och unga, ungdomsvård samt missbrukarvård.
Nämnden är även arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Social och omvårdnadsnämnden ansvarar vidare för:
•
•

•
•
•
•

Familjerättsfrågor och för att erbjuda familjerådgivning.
Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt arbetsförberedande insatser för personer som på grund av social problematik står långt ifrån arbetsmarknaden.
Stöd till personer som är akut hemlösa och till bostadslösa personer
med social problematik.
Stöd till brottsoffer.
Kommunens flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande
flyktingbarn.
Kommunens uppgifter enligt alkohollagen (1994:1738 2010:1622) med
undantag av tillsyn av försäljning av folköl i butik.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
•
•
•

Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
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•
•

Dela ut ekonomiska bidrag till föreningar med verksamhet inom
nämndens ansvarsområde.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska, inom sina respektive sitt verksamhetsområden, följa vad som
anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra. Nämnden ska, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för
att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef och förvaltningsekonom som anställs av styrelsen.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
kommunstyrelsens reglemente.
§ 6 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 5 Planering, uppföljning och redovisning
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och avgörande frågor inom verksamheten samt anger riktlinjer och prioriteringar
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar dessutom för
långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten.
2) Nämnden ska till fullmäktige yttra sig över förslag, framställningar,
medborgarförslag och motioner. Nämnden ska bereda och besluta i de
medborgarförslag som fullmäktige har överlämnat för beredning och
beslut.
3) Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställdhet, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa
samt arbetsrätt och personalförsörjning
5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem:
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- i reglemente,
- genom finansbemyndigande
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till nämnden har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.
§ 7 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 6 8 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen, nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda med styrelsen och/eller annan nämnd när dess
verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
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in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

§ 7 9 Ekonomisk fFörvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 8 10 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer samt mandattid.
§ 9 Motioner och medborgarförslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade medborgarförslag och motioner inom
tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden föreslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta framgå av beslutet.
I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett medborgarförslag gäller följande:
När ett medborgarförslag beretts färdigt och nämnden ska fatta beslut om
medborgarförslaget ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att
den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fattas.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Styrelsen
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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§ 11 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
§ 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 11 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. Nämnden
ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning.
Nämnden ansvarar även för att kontinuerligt rapportera eventuella uppdateringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är arkivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen.
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C Social- och omvårdnadsnämndens sammansättning
och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Social- omvårdnadsnämnden Nämnden består av 11 elva ledamöter och 11
elva ersättare som utses av fullmäktige.
Social och- omvårdnadsnämndens presidium består av ordförande och vice
ordförande.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt
bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i nämnden som har flest tjänsteår i nämnden
bakom sig. Vid lika tjänsteår ska den äldste av dem utfärda kallelsen.
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När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 16 Beslutsförhet
För att nämnden ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
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§ 18 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 19 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 20 Jäv eller annat hinder
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 21 19 Nämndens oOrdföranden
Nämndens oOrdföranden ska:
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1) I egenskap av nämndens främste företrädare ha uppsikt över nämndens verksamhet.
2) Se till att nämndens, och utskottets, ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål.
3) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
4) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och
ta initiativ i dessa frågor.
5) Främja samverkan mellan nämnden, styrelsen och övriga nämnder.
6) Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, under
konferenser och vid sammanträden om inte nämnden bestämmer annat i särskilda fall.
1)
2)
3)
4)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
6) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 22 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får den i nämnden med flest tjänsteår
fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
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§ 23 Nämndens arbetsutskott
Nämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer eller på initiativ av ordföranden. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och inkallad ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskottet ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
Under utskottets sammanträden får ersättare närvara endast om en ledamot
är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning
fullmäktige har beslutat. Om en ledamot eller ersättare, som inte har utsetts
via proportionellt val, avgår ska ett fyllnadsval förrättas så snart som möjligt.
§ 24 Utskottets uppgift
Utskottet ska
1) Bereda ärenden inför nämndens sammanträde, i den omfattning som
nämnden bestämmer.
2) Initiera ärenden som fordrar beslut av nämnden.
3) Besluta i ärenden som är delegerade till utskottet.
4) Besluta i brådskande ärenden.
§ 25 Närvarorätt för övriga
Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet,
tillika kommunstyrelsens vice ordförande, har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får även medge att
annan ledamot i styrelsen närvarar vid nämndens sammanträden och deltar i
nämndens överläggningar om särskilda skäl föreligger. Den förtroendevalde
har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Rätten kan utnyttjas efter samråd med nämndens och kommunstyrelsens
ordförande.
Nämnden får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskilt sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
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Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närvara vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.
§ 26 Justering av protokoll
Såväl nämndens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för protokolljustering.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast nästkommande arbetsdag
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Delegering av ärenden
Nämnden får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss
grupp av ärenden. Delegaterna ska redovisas i en, av nämnden upprättad,
delegationsordning eller genom annat beslut i nämnden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till nämnden om
det finns särskilda skäl för detta.
Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.
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Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt, gäller i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för styrelsen i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrelsen.
§ 29 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämnden beslutat vara behörig.
§ 30 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd
som nämnden bestämmer. Nämnden får genom beslut uppdra åt annan/andra att verkställa undertecknandet.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
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För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
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Förord
I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder i kommuner och landsting/
regioner. Det är en reviderad utgåva av det underlag till reglemente som ursprungligen gavs ut av Svenska
Kommunförbundet 1992. Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett
exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
För att underlätta anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbundsjuristen Lena Dalman med biträde av förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma
vid avdelningen för juridik.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll mars 2019.
Stockholm, mars 2019

Germund Persson
Avdelningen för juridik

Upplysningar om innehållet
Lena, Dalman, lena.dalman@skl.se

© Sveriges Kommuner och Landsting, mars 2019

Reglemente för styrelse och nämnder

2

617

INNEHÅLL
Reglemente för styrelse och nämnder ......................................................................................... 5
Inledning .......................................................................................................................................... 5
Fullmäktiges uppgifter ..................................................................................................................... 6
Reglemente för styrelse/nämnd ..................................................................................................... 8
A. Styrelsens uppgifter .................................................................................................................... 8
Ledningsfunktionen och styrfunktionen .......................................................................................... 8
Uppföljningsfunktionen ...............................................................................................................11
Särskilda uppgifter ........................................................................................................................11
B. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser .....................................................12
Arbetsformer ................................................................................................................................14
Reglemente för styrelse/nämnd med kommentarer ....................................................................19
A. Styrelsens uppgifter ..................................................................................................................19
Allmänt om styrelsens uppgifter ...................................................................................................19
Alternativa politiska organisationer ...............................................................................................20
Stärkt ställning för kommunstyrelsen ...........................................................................................20
Ledningsfunktionen och styrfunktionen ........................................................................................21
Styrelsens övergripande uppgifter ................................................................................................22
Företag och stiftelser ..................................................................................................................24
Kommunalförbund ........................................................................................................................24
Ekonomi och medelsförvaltning ...................................................................................................24
Delegering från fullmäktige ...........................................................................................................26
Personalpolitiken ..........................................................................................................................27
Samlad personalfunktion ..............................................................................................................27
Något om decentraliserad personalfunktion .................................................................................28
Uppföljningsfunktionen .................................................................................................................29
Särskilda uppgifter ........................................................................................................................30
Arbetslöshetsnämnd .....................................................................................................................31
Arkivmyndighet .............................................................................................................................32
Anslagstavla och webbplats .........................................................................................................32
Författningssamling ......................................................................................................................32
B. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser .....................................................33
Uppdrag och verksamhet .............................................................................................................33
Organisation inom verksamhetsområdet ......................................................................................33
Personalansvar .............................................................................................................................33
Behandling av personuppgifter .....................................................................................................33
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige .......................................................34
Information och samråd ................................................................................................................35
Reglemente för styrelse och nämnder

3

618

Självförvaltningsorgan ..................................................................................................................36
Medborgarförslag .........................................................................................................................37
Arbetsformer ................................................................................................................................38
Tidpunkt för sammanträden.........................................................................................................38
Kallelse .........................................................................................................................................39
Offentliga sammanträden ...............................................................................................................40
Sammanträde på distans ................................................................................................................40
Närvarorätt ....................................................................................................................................41
Sammansättning ...........................................................................................................................42
Ordföranden .................................................................................................................................42
Presidium ......................................................................................................................................44
Kommunalråd ...............................................................................................................................46
Förhinder ......................................................................................................................................46
Ersättares tjänstgöring..................................................................................................................46
Jäv, avbruten tjänstgöring ............................................................................................................48
Yrkanden ......................................................................................................................................49
Deltagande i beslut .......................................................................................................................49
Reservation ..................................................................................................................................49
Justering av protokoll ....................................................................................................................50
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. ..............................................................50
Delgivningsmottagare ...................................................................................................................50
Undertecknande av handlingar .......................................................................................................51
Utskott ..........................................................................................................................................52
Reglemente för styrelse och nämnder ...........................................................................................55

Reglemente för styrelse och nämnder

4

619

REGLEMENTE FÖR STYRELSE OCH NÄMNDER
INLEDNING
Detta är ett styrelse- och nämndreglemente. Som bakgrund till reglementet och kommentarerna till detta
beskrivs i kapitel 1 fullmäktiges uppgifter i förhållande till styrelsen och nämnderna. Detta avsnitt är inte
avsett att ingå i själva reglementet.
Den första delen av reglementet innehåller för styrelsen specifika bestämmelser (avsnitt A).
Därefter kommer för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser (avsnitt B).
Dessa är alltså tänkta att, om inte annat anges, kunna tas in såväl i styrelsens som i nämndernas reglementen.
Liksom i föregående upplaga har vi uteslutit specialbestämmelser för olika nämnder, eftersom
utformningen av sådana uppvisar mycket stora lokala variationer. Vissa bestämmelser i avsnitt A är dock
av intresse för nämnderna. Detta gäller 1 § (nämndens uppgifter, som alltid måste anges), 6 § (ekonomi och
medelsförvaltning om denna ska ligga hos nämnden), 7 § (om fullmäktige har delegerat uppgifter till nämnden), 8 § (personalpolitik om denna är decentraliserad), 9 § (uppföljning) och 10 § (processbehörighet om
denna enligt reglemente ska ligga hos nämnden).
En viktig inskränkning är att vi inte har redovisat något särskilt reglemente för landstingsstyrelse/ regionstyrelse och landstingskommunala nämnder. Orsaken till detta är att vi har ett förhållandevis litet antal
landsting/regioner och att de olika landstingen/regionerna uppvisar stora organisatoriska olikheter. I stora
delar kan dock bestämmelserna användas även av landstingen/regionerna.

Reglemente för styrelse och nämnder

5

620

KAPITEL

1

FULLMÄKTIGES UPPGIFTER
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller
enligt statlig myndighets beslut.
Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL
eller andra författningar.
Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
ramar för kommunens upplåning,
övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
mottagande av donationer,
mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.
Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.
Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA STYCKET
Det här avsnittet utgör utgångspunkten för hela reglementet. Ramlagen för den kommunala verksamheten
är KL med bl.a. regler om ansvar och beslutsformer. Läsaren erinras om att det vid sidan av KL finns ytterligare speciallagar som reglerar den kommunala verksamheten.
TREDJE STYCKET
Här behandlas fullmäktiges uppgifter. Dessa regleras i grunden i 5 kap. 1 § KL. Denna paragraf är dock
allmänt hållen. Den lämnar ett utrymme för fullmäktige att själv bestämma vilka olika ärendetyper som
fullmäktige vill ha beslutanderätt i. Därför har här tagits in en katalog över vilka ärenden fullmäktige ska
besluta i. Paragrafen är tänkt som ett förtydligande av gränsen mellan fullmäktige å ena sidan samt styrelse/nämnder å andra sidan.
5 kap. 1 § KL reglerar inte bara gränsen för vad som kan delegeras till nämnd med stöd av 5 kap. 2 § KL
och vad som tillhör fullmäktiges exklusiva beslutsområde. Den klargör tillsammans med 6 kap. 3 § KL
också fördelningen av beslutanderätten mellan fullmäktige och nämnderna. Av 6 kap. 3 § KL följer att
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nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för den förvaltande verksamheten t.ex. inom
egendoms- och medelsförvaltningen.
Katalogen ska ses som ett exempel och måste anpassas till lokala förhållanden.
FJÄRDE STYCKET
Begreppet kommunalråd, liksom landstingsråd och oppositionsråd definieras i 4 kap. 2 § KL. Dessa förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Fullmäktige bestämmer hur många kommunalråd det ska finnas, deras ansvarsområden och deras benämning,
samt utser personerna.
En nyhet i 2017 års KL är att ett kommunalråd inte behöver inneha något annat förtroendeuppdrag i kommunen (prop. 2016/17:171 s. 177). De får också väljas redan vid första sammanträdet i fullmäktige efter
valet.
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KAPITEL

2

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND
A. STYRELSENS UPPGIFTER
ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad
fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
FÖRETAG OCH STIFTELSER
4 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL
är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
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c.

3.
4.
5.
6.

handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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UPPFÖLJNINGSF UNKTION EN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och
art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDE RNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta
reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt
artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
1.
2.

i reglemente,
genom finansbemyndigande.

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
INFORMATION OCH SAMRÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
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ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast … dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.

Reglemente för styrelse och nämnder

14

629

NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta
i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är
beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.
2.
3.
4.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte
styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
JUSTERING AV PROTOKOLL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
UTSKOTT
44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
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Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att
kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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KAPITEL

3

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND MED KOMMENTARER
A. STYRELSENS UPPGIFTER

ALLMÄNT OM STYRELSEN S UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen
(2017:725), KL, och annan lagstiftning.
Kommentar: Paragrafen reglerar mer översiktligt styrelsens roll och vilka olika funktioner den ska ha. Systematiken skiljer sig något åt från den som anges i KL. I reglementet får styrelsen fyra funktioner/uppgifter:





ledningsfunktionen,
styrfunktionen,
uppföljningsfunktionen och
särskilda uppgifter

Första stycket
I första stycket klargörs att styrelsen ska ha helhetsansvaret för kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta innebär inte att styrelsen har det primära verksamhetsansvaret
överallt, utan att styrelsen mer har en sammanhållande roll. Detta kommer till uttryck i begreppet ”helhetsansvar”.
ANDRA STYCKET
Andra stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap. 1 § första stycket KL. Styrelsen intar en särställning bland
nämnderna genom att den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Styrelsen har att skaffa sig överblick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. KL ger dock som utgångspunkt inte styrelsen några särskilda maktmedel. Uppsikten
måste i princip anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om
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det är möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. I 2017 års KL har dock
införts en möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen en stärkt ställning i förhållande till de övriga nämnderna, se nedan.
TREDJE STYCKET
KL möjliggör en hög grad av målstyrning. Nämnderna är enligt 6 kap. 5 § KL skyldiga att till fullmäktige
redovisa hur de fullgjort sina åtaganden som lämnats till dem inom ramen för ett finansbemyndigande.
Detta framgår också av 20 § i reglementet. På grund av beredningstvånget ska i princip alla ärenden gå via
styrelsen. Det är då naturligt att styrelsen åläggs en styrande och samordnande roll.
Mot bakgrund av styrelsens viktiga roll när det gäller styrningen, är det också naturligt att det i första hand
ankommer på styrelsen att ta fram styrdokument som kan antas av fullmäktige.
FJÄRDE STYCKET
Detta stycke motsvarar 6 kap. 11 § KL. Styrelsen ska ha ett övergripande uppföljningsansvar.
FEMTE STYCKET
Detta är en viktig täckbestämmelse. Förutom att den tar sikte på vissa angivna specialuppdrag klargör den
att de uppgifter som inte lagts på annan nämnd ska skötas av styrelsen. Bestämmelsen är viktig att ha med
för det fall att man glömt att ta upp någon uppgift i något annat reglemente.
ALTERNATIVA POLITISKA ORGANISATIONER
Reglementet utgår från den traditionella organisationen med styrelse och nämnder. På senare år har det blivit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämnder. Det mest extrema fallet är att man enbart har en styrelse med olika utskott samt en ”myndighetsnämnd”
(”utskottsmodellen”). Myndighetsnämnden får för det första hantera ärenden som rör tillsyn över den egna
verksamheten eller ärenden där kommunen själv uppträder som part. För att avlasta styrelsen i massärenden
får myndighetsnämnden också på många håll hantera individärenden. Motivet till denna alternativa organisationsform varierar. Att vitalisera fullmäktige och skapa helhetssyn nämns ofta som skäl. Ekonomiska
hänsyn tas säkerligen också många gånger. Genom att i princip koncentrera all politik till styrelsen, uppnår
man lättare en samsyn runt de ekonomiska prioriteringarna i kommunen. Kostnaderna för arvoden till förtroendevalda minskar också.
Det finns dock nackdelar med systemet. Från demokratisk synpunkt kan riktas invändningar när det blir så
få personer som engageras i den kommunala politiken. Styrelsen får ett mycket stort antal ärendetyper/ärenden att hantera, med risk att kvaliteten i handläggningen försämras. Mycket måste delegeras till utskotten,
vars ledamöter kan hämtas enbart ur nämnden. Sekretessfrågor kan också bli besvärliga, eftersom en sekretesskyddad uppgift inte får utnyttjas i annan verksamhet än där den inhämtats. Myndighetsnämnden kan
också, om den får funktionen som en renodlad ”jävsnämnd” (dvs. enbart hantera ärenden enligt 6 kap. 7 §
KL) få ett så litet antal ärenden att kompetensen i nämnden inte kan upprätthållas.
STÄRKT STÄLLNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Som ett svar på ovan nämnda alternativa politiska organisationer har i 2017 års kommunallag införts en
möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen rätt att fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders verksamhet (6 kap. 8 § KL). Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
Om man vill ge styrelsen en förstärkt roll kan man tänka sig följande lydelse:
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KOMMUNSTYRELSEN FÅR FATTA FÖLJANDE BESLUT RÖRANDE NÄMNDERNAS VERKSAMHET:









Beslut om anställningsstopp,
Beslut om strategiska personalfrågor,
Beslut om stopp för ytterligare investeringar,
Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande ramar:…….,
Beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier
Beslut om etiska riktlinjer i kommunen
Slutligt beslut när två nämnder är oense

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.
Kommentar: Av propositionen till 2017 års lag framgår att det finns ett behov av att ge styrelsen ytterligare rättsliga befogenheter.1 De nya reglerna har införts i syfte att stärka styrelsens sammanhållande roll
och att förbättra styrelsens möjlighet att anlägga ett helhetsperspektiv på den kommunala verksamheten.
För att kommunstyrelsen ska få ökade styrmöjligheter över andra nämnder kräver kommunallagen att fullmäktige anger vissa specifika förhållanden och tydliga ramar härför. Fullmäktige måste alltså lägga stor
vikt på att ange i vilka fall kommunstyrelsen får fatta beslut. Detta är också viktigt inte minst från ansvarsoch revisionssynpunkt.
Bestämmelsen har utformats som en fakultativ bestämmelse, att kommunstyrelsen ”får” fatta beslut. Detta
betyder att det normala är att nämnderna fattar beslut i angelägenheterna ifråga, men att styrelsen kan gå in
när styrelsen ser behov av det. Ingenting hindrar dock att man utformar bestämmelsen som att styrelsen alltid fattar beslut i vissa angelägenheter.
Som framgår av katalogen ovan är det många ekonomiska beslut som läggs hos styrelsen. Tanken bakom
detta är att man utan att tvingas omorganisera verksamheten till ”utskottsmodellen” kan ge styrelsen bättre
styrmöjligheter. Katalogen ska inte ses som uttömmande, utan praxis får med tiden visa hur kommuner och
landsting utnyttjar regeln.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Kommentar: Här regleras styrelsens övergripande ansvar för helheten i kommunen. Bestämmelsen är ett
utflöde av 6 kap. 1 § KL. Varje nämnd har att följa sitt reglemente och sörja för en ändamålsenlig organisation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamålsenlig på ett övergripande plan.
Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämnderna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i reglementen.

1

Prop. 2016/17:171 s. 160
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning.
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen är avsedd att ge styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva ledningsfunktionen
enligt 6 kap. 1 § KL. Paragrafen ska ses som ett exempel och måste anpassas efter lokala förhållanden.
Styrelsen har också en rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 38 § KL. Denna regleras i 9 § femte punkten.
FJÄRDE PUNKTEN:
Vad gäller säkerhetsfrågorna tar punkten sikte på de interna/verksamhetsegna säkerhetsfrågorna. I detta
ansvar ligger att identifiera risker, upprätta/ kontinuerligt uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser samt att
vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller motverka att riskerna förverkligas. Det kan innebära allt från
förebyggande säkerhetsarbete till att se till att adekvat försäkringsskydd finns.
SJUNDE OCH ÅTTONDE PUNKTEN:
Här regleras styrelsens roll när det gäller högre tjänstemän. Direktören ska enligt 7 kap. 1 § KL utses av
styrelsen. Styrelsen ska också besluta om en instruktion för kommundirektören. Lämpligen sker framtagandet av instruktion i samråd med direktören. Utseendet av kommundirektör och beslut om instruktion kan
inte delegeras.
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Vi har i detta reglemente även lagt på styrelsen att anställa förvaltningschefer. Jämför 18 § detta reglemente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruktion för förvaltningschefer. Det finns dock inte något lagligt hinder mot att upprätta instruktion (se prop.
2016/17:171 s. 202).
TIONDE PUNKTEN:
Punkten tar sikte på sådana program som regleras i 5 kap. 3 § KL och som ska antas av fullmäktige minst
en gång per mandatperiod. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagen innehåller
inget krav på att motsvarande program ska upprättas för verksamheter i egen regi. Det finns dock inget som
hindrar detta.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Styrelsen får här ett generellt uppdrag att besluta om hur fullmäktiges ärenden ska beredas, såvida inte fullmäktige beslutat något annat. Detta följer av 6 kap. 13 § KL. Styrelsen ges också rätten att delegera beslut
angående remiss av dessa ärenden till enskild förtroendevald. Detta kan vara en praktisk lösning för att påskynda beredningsprocessen.
Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kommunen som styrelsen har. Det kan handla om













viss planering av användningen av mark och vatten samt utveckling av strategiskt viktiga områden,
miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor,
natur- och vattenvårdsfrågor,
bostadsfrågor,
energifrågor inklusive frågor om energihushållning,
statistik och samhällsanalys,
utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet,
kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället),
trafikförsörjning och infrastruktur,
utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott företagsklimat,
regionalt, nationellt och internationellt arbete,
kommunens varumärke och attraktivitet.

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i enlighet med av fullmäktige antagna reglementen. Vi har valt att inte ta in ovan nämnda punkter i själva reglementstexten,
eftersom detta kan skapa osäkerhet kring nämndernas ansvarsområden.
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FÖRETAG OCH STIFTELS ER
4 § Styrelsen ska
1.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2.
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3.
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4.
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5.
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full
mäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6.
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på styrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 §, 9 § och 10 § KL. I
förslaget har dock en skärpning lagts in i förhållande till KL. Det gäller fjärde punkten där styrelsen åläggs
att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL omfattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekonomiska föreningar i begreppet företag.
KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommentar: För det fall kommunen är medlem i ett kommunalförbund, ska styrelsen utöva uppsikt även
över dessa, 6 kap. 1 § andra stycket KL. De förstärkta reglerna om uppsikt omfattar inte kommunalförbund,
se SKL:s cirkulär 12:50, som kan laddas ner på www.skl.se.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,

3.

upprätta förslag till budget i enlighet med KL,

4.

se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
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5.
6.

upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Enligt 6 kap. 13 § 2 p KL åligger det styrelsen att ta hand om den ekonomiska förvaltningen. Detta begrepp
omfattar både medelsförvaltning och egendomsförvaltning.
När det gäller medelsförvaltningen finns särskilda regler för kommunens medelsplacering i 11 kap. 2-4 §§
KL. Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Reglementsbestämmelsen är skriven utifrån den förutsättningen att styrelsen har hand om hela kommunens
medelsförvaltning. Enligt 6 kap. 14 § KL kan dock fullmäktige besluta att en nämnd helt eller delvis ska
ha hand om sin egen medelsförvaltning. Kommunen kan t.ex. ha en fastighetsnämnd för förvaltning av
kommunens fasta egendom. Väljer man en sådan lösning måste fastighetsförvaltningen undantas i styrelsens reglemente samtidigt som uppgiften i fråga anges i fastighetsnämndens reglemente.
Beträffande upplåning av medel ligger givetvis alltjämt den principiella beslutanderätten på fullmäktige.
Placering av medel är däremot en förvaltningsuppgift där beslutanderätten automatiskt tillkommer styrelsen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempelvis en anställd.
Under ekonomisk förvaltning har även förts donationsförvaltningen. Om donator i stiftelseurkunden har
föreskrivit annat om förvaltningen gäller donators föreskrifter i stället för vad som anges i reglementet.
TREDJE – FEMTE PUNKTEN
Styrelsen ska enligt 11 kap. 8 § KL före oktober månads utgång upprätta förslag till budget.
Styrelsen bestämmer också när nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag, 11 kap. 9 § KL. Det är
mycket vanligt att budgetprocessen pågår under en stor del av året och att en preliminärbudget upprättas
redan under sommaren. Det är då viktigt att ett definitivt budgetbeslut verkligen fattas av styrelsen under
hösten, så att fullmäktige kan fastställa budgeten före november månads utgång. De år val har hållits i hela
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige, 11 kap. 10 § andra stycket KL. Budgetbeslut kan då
tidigast tas den 15 oktober valåret.
Det åligger också styrelsen att se till att bokföring, redovisning, delårsrapporter och årsredovisningar görs i
enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utger
regelbundet rekommendationer avseende uttolkning av lagen, se www.rkr.se. Observera dock att en ny lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft 2019-01-01.
SJÄTTE PUNKTEN
I den mån kommunen har medel avsatta för pensionsförpliktelser ska denna punkt finnas i reglementet. Den
anknyter till 11 kap. 4 § KL.
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DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen innehåller en katalog över vilka grupper av ärenden fullmäktige delegerar till styrelsen med
stöd av 5 kap. 2 § KL. Katalogen ska ses som ett exempel, och måste anpassas till lokala förhållanden. Fullmäktige kan exempelvis ha valt att lägga fastighetsförvaltningen på en nämnd. I sådana fall kan det vara
ändamålsenligt att till styrelsen enbart delegera en del ärenden som rör fastigheter.
I 5 kap. 1 § KL regleras fullmäktiges beslutskompetens. Innebörden av bestämmelsen är att fullmäktige beslutar i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I kapitel 1 i denna skrift finns ett
exempel på katalog över ärendetyper som ska vara förbehållna fullmäktige. Katalogen i den här paragrafen,
som handlar om delegation till nämnd enligt 5 kap. 2 § KL, ska inte sammanblandas med finansbemyndiganden enligt 5 kap. 4 § KL. Sådana bemyndiganden kan enbart ges i samband med att beslut om budget
fattas eller annars anslag beviljas. Ett finansbemyndigande bör inte tas med i reglementet. Gör man detta,
blir man tvungen att ändra reglementet varje år när budgeten tas.
FÖRSTA PUNKTEN
Det är mycket vanligt att styrelsen sköter frågor om lånefinansiering. Fullmäktige beslutar om ramen för
upplåningen, varefter styrelsen verkställer fullmäktiges beslut. Bestämmelsen skiljer inte på långsiktig och
kortsiktig upplåning. Bestämmelsen förutsätter att fullmäktige i budgeten eller i anslagsbeslut anger graden
av lånefinansiering. Delegeringsuppdraget ska också ske inom de ramar fullmäktige angivit i riktlinjer i
treårsplanen enligt 11 kap. 6 § KL och i föreskrifterna om medelsförvaltning som fullmäktige dragit upp
enligt 11 kap. 3 § KL.
ANDRA PUNKTEN
Om nämnd genom finansbemyndigande har beviljats ett ramanslag för en hel verksamhet, kan nämnden
omdisponera medel inom ramen för fullmäktiges riktlinjer. Detta följer av 5 kap. 4 § KL och tas inte in i
reglementet. Det kan dock finnas behov av att ge styrelsen rätt att på fullmäktiges vägnar omdisponera
redan särskilt budgeterade medel hos andra nämnder. Regeln är tänkt att användas när det krävs snabba
beslut och man inte kan invänta fullmäktiges ställningstagande. Delegeringsbestämmelsen är skriven utifrån förutsättningen att fullmäktige anger beloppsramar och att omdisponeringen får ske endast inom ramen
för den budgeterade verksamhetsvolymen. Åtgärderna får inte heller täcka nya verksamheter och får bara
ske på begäran av nämnden.
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TREDJE OCH FJÄRDE PUNKTEN
I det här exemplet har styrelsen hand om fastighetsförvaltningen i kommunen. Uppgifterna kan lika gärna
ligga hos en annan nämnd.
FEMTE PUNKTEN
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, har införts en bestämmelse om att styrelsen med bindande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommunen ett rättegångsombud, se 6 kap. 15 § KL. Möjligheten för ett rättegångsombud att ingå förlikning är
emellertid starkt begränsad, på grund av förbudet mot extern delegation. Det är alltså styrelsen som normalt
måste fatta ett formellt beslut om att godkänna förlikningen.
Man bör i detta sammanhang notera att vissa nämnder enligt lag ska ha hand om vissa verksamheter. Ett
exempel är socialnämnden som enligt 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska föra kommunens
talan. Styrelsens rätt att ingå förlikning gäller inte i dessa fall.
ANDRA STYCKET
I detta stycke delegeras beslut om yttranden till styrelsen. Begreppet ”yttrande” tar sikte på exempelvis
besvarande av remisser som antingen inte är principiella eller där svarstiden är så kort att fullmäktige inte
hinner fatta beslut. I den sistnämnda situationen är bestämmelsen tänkt att vara en yttersta ventil, där kommunstyrelsen snabbt kan fatta ett beslut om exempelvis ett anstånd inte går att utverka. Fullmäktige kan då
förslagsvis godkänna beslutet i efterhand. Bestämmelsen tar inte sikte på när kommunen för talan i mål och
ärenden. Detta regleras i 10 §.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Kommentar:
SAMLAD PERSONALFUNKTION
Paragrafen har utformats med utgångspunkt i att styrelsen ska ha hand om en för kommunen samlad personalfunktion. De i förslaget särskilt upptagna uppgifterna utgör några av de viktigaste beståndsdelarna i en
sådan funktion.
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Till de principiella befogenheterna för styrelsen hör att beträffande samtliga kommunens arbetstagare
förhandla och träffa kollektivavtal, såvida inte fullmäktige beslutat annat.
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Förhandlingsbefogenheten omfattar förhandlingar enligt gällande lagstiftning eller särskilda förhandlingsordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Sistnämnda typer av förhandlingar hänförs till respektive nämnds verksamhetsområde
och ska föras vid den nämnden. Detta följer av 6 kap. 3 § KL.
Inom styrelsens verksamhetsområde avseende personalpolitiken ligger att handlägga även andra frågor än
dem som vi räknat upp i förslaget. Detta framgår av ingressen till paragrafen. Det får ankomma på varje
enskild kommun att avgöra vilken detaljeringsgrad som bedöms nödvändig i reglementet. Till frågor som
faller inom verksamhetsområdet hör exempelvis att verka och svara för utveckling och samordning av
personaladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.
TREDJE PUNKTEN
Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser inom det arbetsrättsliga området. Det är självfallet en lämplig ordning att kommunen tillämpar
lag och kollektivavtal enhetligt så att inte olika praxis utvecklar sig på olika håll i organisationen.
FJÄRDE PUNKTEN
Att besluta om stridsåtgärd är något som kräver noggrant övervägande. En central bedömning måste göras,
så att rätt åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. Att besluta om stridsåtgärd är något som alltid bör ligga kvar hos
styrelsen, även om kommunen valt att låta verksamhetsansvarig nämnd ansvara för den egna personalpolitiken (se nedan).
FEMTE PUNKTEN
Denna punkt tar sikte på 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen).
Detta lagrum motsvarar den tidigare s.k. kommunala delegationslagen (1954:130). Bestämmelsen flyttades
år 2009 in i befogenhetslagen i samband med att man ville samla alla ”smålagar” på ett ställe. Genom bestämmelsen kan en kommun ge Sveriges Kommuner och Landsting uppdrag att med bindande verkan för
kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera anställningsvillkoren för kommunens arbetstagare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörelserna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överenskommelse om prolongation av de lokala avtalen så länge förhandlingar pågår.
Att ge ett sådant uppdrag till en central arbetsgivarorganisation är ett beslut av stor betydelse, där vikten av
samordning inom kommunen är stor. Denna beslutanderätt bör enligt vår uppfattning därför alltid ligga hos
styrelsen.
NÅGOT OM DECENTRALISERAD PERSONALFUNKTION
Om kommunen avser att låta verksamhetsansvarig nämnd sköta samtliga förhandlingsfrågor och kollektivavtalstecknandet för sina anställda, finns det i alla fall ett antal frågor, som bör vara kommungemensamma.
Så förhåller det sig med frågor som till sin karaktär är av strategisk betydelse eller därför att det är praktiskt
och personalpolitiskt nödvändigt att kommunen uppträder i en sammanhållen och enhetlig arbetsgivarfunktion.
I vårt förslag har vi utgått från att till frågor av sistnämnda slag ska hänföras



beslut om stridsåtgärder eller
uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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Det kan tänkas föreligga ett intresse för kommunen att låta även andra ärenden än dem som nyss angetts
falla under förevarande kategori, exempelvis frågor beträffande anställning eller lönesättning av vissa
arbetstagare, omplacering och förflyttning av personal eller rörande pensioner eller avtalsförsäkringar.
Väljer man denna lösning får man anpassa katalogen vad gäller styrelsen i motsvarande mån.
Även i de fall kommunen avser att låta vissa verksamhetsansvariga nämnder ha ansvar för den egna personalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen justeras. Detta kan ske på så sätt att de nämnder som svarar för den egna personalpolitiken uttryckligen undantas
i paragrafen. Samtidigt måste befogenheterna skrivas in i nämndens reglemente.
Ett annat alternativ kan vara att vissa verksamhetsansvariga nämnder har ansvar för vissa delar av den egna
personalpolitiken. Detta måste på motsvarande sätt undantas i paragrafen och anges i nämndens reglemente.
Styrelsens skyldighet att, enligt paragrafen i vårt förslag, leda och samordna den övergripande personalpolitiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att förhandla och träffa kollektivavtal beträffande löne- och anställningsvillkoren för arbetstagarna vid nämnden.
När arbetsgivarbefogenheterna hos ett tidigare i kommunen befintligt centralt personalorgan överförs till en
verksamhetsansvarig nämnd, uppstår frågan om förhandlingsförfarandet i sådan rättstvist, som ska handläggas enligt lagen om rättegång i arbetstvister. Då ska huvudavtalet (KHA 94) och dess bestämmelser i Kap.
III om förhandling i rättstvist tillämpas.
Om befogenheterna att självständigt förhandla och träffa kollektivavtal lämnas till en verksamhetsansvarig
nämnd, följer därav att nämnden har befogenheten att föra lokala tvisteförhandlingar. Den verksamhetsansvariga nämnden måste anses inom sitt område ha övertagit rollen som ”kommunens förhandlingsorgan”
enligt nuvarande KHA. Därmed kommer en tvist som inte kunnat lösas vid en lokal förhandling att därefter
upptas direkt till central förhandling om sådan förhandling påkallas. Fullmäktige kan emellertid besluta, att
rätten att föra tvisteförhandlingar i rättstvister förbehålls eller sker i samråd med styrelsen eller särskild vald
personalnämnd.
UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som
väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Kommentar: Uppföljningen är en mycket viktig del av en verksamhet. Även här har styrelsen fått ett
särskilt uppdrag. Styrelsen förutsätts utnyttja den rätt till information som 6 kap. 12 § KL medger.
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I första och andra punkten åläggs styrelsen att på ett övergripande plan övervaka att nämnderna fullgör och
följer upp sina verksamheter. I exemplet har också föreskrivits att kvalitetskraven ska följas upp. I KL finns
inget krav på att fullmäktige ska ställa upp kvalitetskrav. Där talas enbart om mål och riktlinjer. I detta förslag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet innebär i de olika kommunala tjänsterna. Detta kan göras i de program som fullmäktige enligt 5 kap. 3 § KL
måste anta för varje mandatperiod.
I tredje punkten handlar det om att på ett övergripande plan följa hur den interna kontrollen fungerar.
Punkten ska läsas ihop med 3 §.
Fjärde punkten tar sikte på den återrapporteringsskyldighet som framgår av 6 kap. 15 § KL. Här förutsätts
att styrelsen från övriga nämnder får in rapporter, så att styrelsen kan avge en samlad rapport till fullmäktige. Detta framgår av 1 § i reglementet. I punkten anges att rapportering ska ske två gånger per år. Det är
vanligt att styrelsen, utöver de krav som ställs i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, gör ytterligare
ekonomisk rapportering till fullmäktige. Det kan vara bokslutsprognoser eller budgetuppföljningar.
Femte punkten tar sikte på rapportering av verksamheten som sker genom avtalssamverkan enligt 9 kap. 37
§ KL. Lagen uppställer inga formkrav på hur rapporteringen ska ske, utan utrymme finns för att anpassa
uppföljningen/rapporteringen till lokal styrmodell. Se vidare prop. 2017/18:151 s.42 och s.59.
Sjätte punkten tar sikte på uppföljningen av verksamhet som bedrivs av privata utförare. I 5 kap. 3 § och 10
kap. 8-9 §§ KL finns krav på att en kommun, när man lämnat över vården av en kommunal angelägenhet
till en privat utförare, ska kontrollera och följa upp verksamheten. Det finns också ett krav att fullmäktige
för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare. Bestämmelserna ifråga tar sikte på när verksamheter lagts ut på entreprenad
(se definitionen på privat utförare i 10 kap. 7 § KL). Bestämmelserna gäller således inte enskilda huvudmän, exempelvis fristående skolor.
Sjunde punkten grundar sig på 5 kap. 35 § KL. Där framgår att en motion bör beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Genom femte punkten säkerställer fullmäktige
att man regelbundet får information om ej färdigbehandlade motioner, så att man kan ta ställning till den
fortsatta hanteringen.
SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
Kommentar: Bestämmelsen ifråga grundar sig på 6 kap. 15 § KL. Styrelsen får genom bestämmelsen processbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom lag eller reglemente
är utsedd att göra det. Detta följer exempelvis av 10 kap. 2 § SoL (2001:453).
Bestämmelsen ger också som utgångspunkt styrelsen rätt att yttra sig i mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn till att fullmäktige inte sammanträder så ofta.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
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Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över
beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning
och art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Kommentar: Enligt 2 kap. 2 § LEH ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. Styrelsen är i
det här reglementet utsedd att vara krisledningsnämnd. Detta innebär att kommunstyrelsen får de befogenheter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäktige så beslutat.
Enligt 2 kap. 3 § LEH bedömer ordföranden i krisledningsnämnden när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion, och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om ordföranden har förhinder träder
vice ordföranden i dennes ställe. Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder kan alltså inte
nämnden träda i funktion. Därför bör det i reglementet tas in en bestämmelse som innebär att krisledningsnämnden skall sammankallas på begäran av en enskild ledamot, med följd att nämnden då kollegialt kan
besluta om att den skall träda i funktion.
Krisledningsnämnden får fatta beslut och kan ta över hela eller delar av verksamhetsområden från andra
nämnder vid extraordinär händelse. Det har dock visat sig svårt att i reglemente på förhand närmare ange i
vilka fall krisledningsnämnden ska ha rätt att ta över beslutanderätten. Det är därför vanligt att man använder sig av den skrivning som finns i andra stycket.
Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd,
2 kap. 4 § LEH. Kommun- och landstingsstyrelse samt fullmäktige kan också besluta om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, 2 kap. 6 § LEH.
FJÄRDE STYCKET
Enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146) har en kommun rätt att utse minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. Denna uppgift har lagts på styrelsen.
FEMTE STYCKET
Stycket är av upplysningskaraktär och redogör enbart vilka lagar som gäller vid krig eller krigsfara.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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Kommentar: Det ska enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd finnas en arbetslöshetsnämnd i varje
kommun. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd om fullmäktige inte tillsatt en särskild arbetslöshetsnämnd eller
uppdragit åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd.
ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
Kommentar: Styrelsens roll som arkivmyndighet framgår av arkivlagen (1990:782). Styrelsen är arkivmyndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företagens arkiv.
ANSLAGSTAVLA OCH WEB BPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
2017 år kommunallag innehåller stora förändringar när det gäller kommunens anslagstavla. Anslagstavlan
ska nu finnas på kommunens webbplats och den ska vara särskiljbar från det övriga innehållet på webbplatsen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansvarade styrelsen för anslagstavlan. Det har alltså nu blivit nödvändigt att i reglemente bestämma vilken
nämnd som ska ansvara för anslagstavlan. Vi har valt att lägga ansvaret på styrelsen. I 8 kap. 10 § andra
och tredje stycket KL har tagits in bestämmelser som i huvudsak motsvarar 1970 års lag. Ansvaret för tavlan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan underrättelser, tillkännagivanden och kungörelser av olika slag. Tavlan har alltjämt en rättslig funktion i det att
klagotiden för vissa beslut är knuten till tillkännagivandet/kungörelsen och att kommunala normer anses ha
kommit till allmänhetens kännedom vid offentliggörandet på anslagstavlan. Se även SKL:s cirkulär 13:26
om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
ANDRA STYCKET
Styrelsen får här det övergripande ansvaret för kommunens webbplats. Det blir därefter en organisationsfråga hur man ska samordna de olika delarna av hemsidan. Att styrelsen ges det övergripande ansvaret för
webbplatsen innebär också att styrelsen bör vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs på webbplatsen.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på 8 kap. 13 § KL. Där har införts ett krav på en kommunal författningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart föreskrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsikten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande
ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrelsen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA B ESTÄMMELSER

UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Kommentar: Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Nämnderna beslutar även enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. De ska också enligt 6 kap. 3 och 4 §§ KL besluta i
ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde
och se till att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet är en påminnelse för nämnden om vad
som gäller enligt KL.
En nämnd kan också få ett uppdrag inom ramen för ett finansbemyndigande enligt 5 kap. 4 § KL. Ett
finansbemyndigande är ett ramanslag som fastställs antingen i samband med budget eller i samband med
att annat anslag beviljas. Finansbemyndiganden brukar inte anges i reglementet, eftersom detta då skulle
behöva ändras varje gång ett finansbemyndigande beslutas.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
Kommentar: Paragrafen knyter mycket nära an till föregående paragraf. Nämnderna har enligt 6 kap. 6 §
KL ett verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen måste vara tillfredsställande och ändamålsenlig. Med tanke på att KL i hög grad syftar till målstyrd verksamhet, åligger det varje nämnd att se till att
organisationen möjliggör att fullmäktiges mål uppfylls. Varje nämnd måste också se till att av fullmäktige
fastlagd styrmodell för verksamheten och ekonomin kan tillämpas. Enligt 5 kap. 1 § KL är det dock fullmäktiges sak att på en mer övergripande nivå fastställa organisationen i kommunen.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personal-frågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
detta reglemente.
Kommentar: Paragrafen reglerar personalansvarsfrågor. I exemplet har ansvaret för den löpande personalhanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställningsfrågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till styrelsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivavtal, att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att besluta om stridsåtgärd. Se också kommentaren till 8 § i detta reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt
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artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
Kommentar: Enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, är den personuppgiftsansvarig som ensam
eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter. Styrelsen
kan ges i uppgift att samordna arbetet med rekrytering av dataskyddsombud för övriga nämnder. Varje
nämnd måste dock själv fatta beslut om vem som ska vara dataskyddsombud i dess verksamhet. Vi föreslår
att styrelsen bör ha personuppgiftsansvaret för den behandling av personuppgifter som kan förekomma i
fullmäktige och dess beredningar. Skälet är främst att med personuppgiftsansvaret följer ett stort antal
beslut och åtgärder som av praktiska skäl inte bör ligga på fullmäktige utan hanteras inom förvaltningen.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORT ERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
Kommentar: KL bygger i hög grad på målstyrd verksamhet. Fullmäktige måste få information för att se
hur verksamheten förlöper i kommunen. Detta gäller såväl verksamhet som ekonomi. Detta förutsätter för
styrelsens och nämndernas del en noggrann uppföljning av de egna verksamheterna.
I KL och indirekt i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning finns bestämmelser om återrapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrelsen/nämnden ska göra.
FÖRSTA STYCKET
Här åläggs styrelsen/nämnden att följa upp sin verksamhet.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Detta stycke tar sikte på dels allmän återrapportering av hur verksamheten fullgjorts, dels den återrapporteringsskyldighet som följer av 6 kap. 5 § KL. Den allmänna återrapporteringen finns inte reglerad i KL, men
får anses följa av det verksamhetsansvar som nämnderna har enligt 6 kap. 6 § KL. Ordet ”uppdrag” tar sikte
på det materiella uppdrag nämnden fått. Rapporteringsskyldigheten omfattar med andra ord inte formella
krav, som t.ex. formalia kring sammanträden. I 6 kap. 5 § KL föreskrivs rapporteringsskyldighet över hur
delegerade uppdrag har utförts (5 kap. 2 § KL) samt över uppdrag som lämnats genom finansbemyndigande
(5 kap. 4 § KL).
I bestämmelsen anges att återrapportering ska ske två gånger per år. Många gånger kan det vara ändamålsenligt att samordna återrapporteringen enligt första stycket med de krav på delårsrapport och årsredovisning
som framgår av lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Det måste dock på lokal nivå bestämmas hur
återrapporteringen från respektive nämnd ska ske utöver de regler som framgår av denna lag.
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Av 6 § framgår att det åligger styrelsen att upprätta årsredovisning och delårsrapport enligt gällande regelverk.
FJÄRDE STYCKET
I KL saknas bestämmelser om frekvens, volym och kvalitet på redovisningen enligt första stycket. Det
åligger fullmäktige att fastställa närmare riktlinjer om detta. Enligt förarbetena 2 ska rapporteringen avse en
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts och alltså inte någon
redogörelse för hur enskilda ärenden handlagts.
Redovisningen lämnas till styrelsen, som samordnar de olika nämndernas redovisningar och rapporterar till
fullmäktige. Se också 9 §.
I de fall man valt att ha en krympt nämndorganisation, kan man lägga beredningen av rapporteringen till
fullmäktige på utskott eller på särskilt tillsatta beredningar.
FEMTE STYCKET
Rapporteringsskyldighet åvilar även vissa nämnder enligt speciallagstiftning. Som exempel kan nämnas 16
kap. 6 h § SoL (2001:453) och 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.
SJÄTTE STYCKET
Här erinras om att särskilda regler om återrapportering för kommunstyrelsen finns i x §. Det handlar om
sådana beslut som fattats med stöd av 6 kap. 8 § KL (förstärkt roll för kommunstyrelsen). Denna bestämmelse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes.
INFORMATION OCH SAMR ÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Paragrafen utgör ett slags påbyggnad till den rätt till information som styrelsen enligt 6 kap. 12 § KL har
gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Här har fullmäktige föreskrivit en utvidgad informationsskyldighet för alla nämnder. Syftet med bestämmelsen är att samordningen mellan de olika nämnderna
ska påskyndas, så att inte all information ska gå genom styrelsen.
Orden ”som de behöver i sin verksamhet” tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför informationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt informationslämnande. En
viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas ut. Detta följer av 6 kap. 5 §

2

Prop. 1990/91:117 sid. 160.
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OSL. Denna bestämmelse ålägger myndigheterna att lämna för dem tillgängliga uppgifter till varandra,
under förutsättning att inte sekretess råder eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.
Observera också att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. Utskotten brukar antingen vara
ett beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. Delegerad beslutsrätt
brukar ofta avse individärenden, där behov av information över nämndgränserna inte föreligger.
ANDRA STYCKET
Detta stycke ålägger nämnderna att samråda med varandra. Även denna bestämmelse har till syfte att höja
effektiviteten i kommunen. Inte heller här omfattas utskotten.
TREDJE STYCKET
Stycket är en påminnelse om den reglering av s.k. brukarsamråd, som regleras i 8 kap. 3 § KL. Paragrafen i
KL saknar enligt vår mening direkta rättsverkningar, varför regeln i reglementet har utformats som en ”börregel”.
I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad delegering. Detta innebär att en nämnd som delegerar till anställd får uppställa villkor som innebär att de som
utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig innan beslutet fattas. Föreskrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till villkorad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORG AN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Fullmäktige utnyttjar i denna paragraf sin rätt att enligt 8 kap. 4 § KL besluta att en nämnd får uppdra åt ett
självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning.
Reglerna om självförvaltningsorgan tillkom år 1994. De har företrädesvis använts inom skolans område.
För vidare läsning hänvisas till Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011, SKL Kommentus
Media.
I exemplet har också fullmäktige utnyttjat möjligheten i 8 kap. 4 § KL att låta nämnden delegera vissa ärenden/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.
ANDRA STYCKET
Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorganet. I denna ska självförvaltningsorganets uppgifter anges, liksom antalet ledamöter och ersättare samt hur
dessa utses. Arbetsformerna ska också läggas fast, dvs. hur kallelse ska ske, protokollföring, anmälan till
nämnden etc.
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MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Stycket motsvarar 6 kap. 34 § KL. Rätten för en nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäktige.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Enligt 6 kap. 34 § KL ska styrelsen/nämnden minst en gång om året dels informera om de beslut som fattats
i ärendena, dels informera om vilka ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att medborgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje fullmäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskrivningsbeslut.
När det gäller ärenden i vilka beslut inte fattats inom ettårsfristen, ska dessa avrapporteras två gånger per år.
Fullmäktige ska då också informeras om varför ärendet inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Det är alltid av värde för förslagsställaren att hållas underrättad om hur medborgarförslaget framskrider.
Genom aktuell bestämmelse ska förslagsställaren som huvudregel få veta när ärendet är färdigberett för beslut.
Förslagsställaren kan ha ett intresse av att få närvara vid sammanträdet där beslut fattas i ärendet. En sådan
rätt kan ges av styrelsen/nämnden om fullmäktige medgett detta.3 Det är frivilligt för fullmäktige att medge
närvaro. I förslaget till reglemente har vi valt att ta in två alternativa skrivningar när det gäller närvarorätt. I
sista hand är det dock styrelsen/nämnden själv som avgör om närvaro ska tillåtas, antingen generellt eller i
varje enskilt fall.

3

6 kap. 25 § KL.

Reglemente för styrelse och nämnder

37

652

Alternativ 1 innebär att förslagsställaren ges möjlighet att delta i debatten i nämnden och även att själv få
yttra sig.
Alternativ 2 innebär att förslagsställaren enbart har närvarorätt när ärendet behandlas.
En förslagsställare kan aldrig medges rätt att delta vid beslutsfattandet. Närvarorätten kan avse såväl beslut
som ingår som ett led i beredningen inför fullmäktige, som slutliga beslut som styrelsen/nämnden fattar i
anledning av medborgarförslag.
ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kommentar:
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Styckena motsvarar vad som framgår av 6 kap. 23 § KL. En precisering har dock gjorts att en begäran om
extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgift om det som önskas behandlas på det extra sammanträdet. Detta tillägg har gjorts för att motverka att extra sammanträden hålls i onödan. KL innehåller dock
inget sådant krav.
Ordföranden har beslutsrätten när det gäller att bestämma tiden för extra sammanträde. I reglementet föreskrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möjligt” tar exempelvis sikte på att det ibland på grund av brådska inte är möjligt att avvakta samråd med alla.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Ordföranden har rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett sammanträde ska ställas in eller flyttas
till annan dag. Denna rätt omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras på en dag. Särskilda skäl kan exempelvis vara att antalet ärenden är litet.
Ordförandens beslutanderätt gäller bara fram till dess att sammanträdet inletts. När väl mötet börjat är det
styrelsen/nämnden som beslutar om detta.
Om ett sammanträde ställs in eller flyttas ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas
om beslutet. Hur underrättelsen ska ske får anpassas till rådande omständigheter. Det måste dock ske på ett
ändamålsenligt sätt.
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KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast … dagar
före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämnderna. I förtydligande syfte har därför några bestämmelser lagts in.
FÖRSTA STYCKET
I första stycket anges ordförandens ansvar för att kallelse utfärdas. I praktiken ombesörjer normalt en anställd uppgiften på ordförandens ansvar. Om inte ordföranden kan kalla till sammanträde fullgörs uppgiften
av vice ordföranden. I sista hand åvilar ansvaret ålderspresidenten.
ANDRA STYCKET
I andra stycket föreskrivs att kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska även skickas till alla ersättare, oavsett om dessa tjänstgör eller inte. Detta följer av 6
kap. 17 § andra stycket KL.
TREDJE STYCKET
Här regleras hur kallelse ska ske. Det blir allt vanligare att nämnderna vill tillämpa ett system med elektroniska kallelser, varför utgångspunkten är att kallelse sker elektroniskt.
Innan styrelsen/nämnden använder sig av ett sådant förfaringssätt ska fullmäktige enligt vår bedömning
dock först besluta att kallelse och utskick får ske elektroniskt. Så har skett i det här exemplet. Utfallet på
bedömningen av lämpligheten med elektronisk kallelse blir olika beroende på vilken nämnd reglementet
rör. I nämnder med hög frekvens av sekretesskyddade uppgifter kan systemet med elektroniska kallelser
vara olämpligt. En förutsättning för elektroniska kallelser är också att samtliga ledamöter och ersättare har
tillgång till tillräcklig snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De ledamöter som inte har detta måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade med vanlig
post.
Det får på lokal nivå bestämmas hur långt i förväg kallelsen ska skickas. Med ”annan förtroendevald” avses
en sådan förtroendevald som enligt fullmäktiges beslut enligt 4 kap. 28 § KL fått en s.k. insynsplats i styrelsen/nämnden.
FJÄRDE STYCKET
Detta är en ”ventil” av innebörd att en kallelse i särskilda fall får ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Det kan handla om att ett extra sammanträde sätts ut där inte tidsfristen för kallelse kan hållas. Fjärde
stycket möjliggör också att kallelse i vissa fall kan ske per telefon.
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FEMTE STYCKET
Stycket reglerar vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Det är ordförandens sak att avgöra vilka handlingar som ska vara med. Det finns alltså inget krav på att föredragningslista och ärendehandlingar bifogas.
I praktiken brukar emellertid så ske. I en del fall kan mängden handlingar vara stor. Det kan då vara praktiskt att begränsa utskicket. Det kan också vara så att handlingarna till stora delar omfattas av sekretess. Då
kan en viss försiktighet vara påkallad. Ett alternativ kan då vara att ledamöterna bereds tillfälle att hos kommunen ta del av beslutsunderlaget.
Vid elektroniska utskick ställer sig saken annorlunda. Då är mängden handlingar inte i sig något skäl för att
inte göra utskicket. Men det kan också ibland vara försvårande för ledamöterna att förbereda sig för sammanträdet om en väldigt stor mängd handlingar skickas ut.
Även om skyldigheten att skicka med handlingar är utformad som en ”bör- regel”, är handlingsfriheten i
många fall begränsad för ordföranden. I ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens (2017:900) finns
särskilda regler om handläggningen. 4 Bristfälligt underlag kan leda till att ärendet bordläggs eller återremitteras till förvaltningen, med fördröjning som följd. Detta kan föranleda JO-kritik.
Ordföranden ansvarar också för att eventuellt i samråd med presidiet i övrigt ta fram en föredragningslista.
Detta framgår inte av KL. Ordföranden förutsätts vara länken mellan förvaltningen och nämnden. Ordföranden har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämnden som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ärendet behöver dock inte ske vid detta sammanträde.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄ DEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/
nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL
SAMMANTRÄDE PÅ DISTA NS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Enligt 6 kap. 24 § första stycket KL ska fullmäktige i reglemente besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i nämndens sammanträden på distans. I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för
att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden i första hand ska vara

4

Exempelvis 9 § FL första stycket som anger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
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ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund av
långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller att föredragningslistan är
så kort att den inte motiverar ett vanligt sammanträde.
Regeln är utformad som en frivillig möjlighet för nämnden att besluta om sammanträden på distans. I
nämnder där många uppgifter omfattas av sekretess, kommer sannolikt inte distanssammanträden förekomma lika ofta som i andra nämnder.
En särskild fråga när det gäller distanssammanträden är hur man ser till att inte obehöriga kan höra vad som
sägs och se det som visas på bild. I propositionen anvisas att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte sker. 5 Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del på ärendets art.
En tänkbar lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda
lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste
få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl föreskrivs att anmälan ska göras till kansliet. Kansliet förutsätts snabbt vidarebefordra anmälan
till ordföranden. Om föredragningslistan innehåller valärende eller ärende om anställning kan närvaro på
distans inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid eventuell votering (5 kap. 54 §
KL).
TREDJE STYCKET
Här anges att styrelsen och nämnderna får besluta om närmare riktlinjer om distanssammanträden. 6 En särskild fråga är huruvida närvaro på distans är möjlig även i utskott. Lagens förarbeten innehåller ingenting i
ämnet. Den omständigheten att det krävs ett fullmäktigebeslut för att närvaro på distans ska få ske i nämnderna, och att närvaro på distans är ett komplement till fysisk närvaro skulle kunna anses tala mot att även
utskotten omfattas av möjligheten. Å andra sidan står ingenstans i lagen att det inte är tillåtet. Nämnderna
anses vidare ha en rätt att inom vissa ramar bestämma om nämndernas arbetsformer. Rättsläget får bedömas
som oklart.
En annan sak är att närvaro på distans inte i praktiken blir aktuell så ofta i utskotten, eftersom man i stor
utsträckning hanterar individärenden.
NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar.
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar
det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

5

Prop. 2013/14:5 s. 36.

6

Prop. 2013/14:5 s. 35.
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Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Här regleras s.k. insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 28 § KL. Denna paragraf ger fullmäktige
möjlighet att låta förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd rätt att få delta vid
nämnds sammanträde och delta vid överläggningarna, men inte i besluten.
Bestämmelsen är främst avsedd för heltidssysselsatta förtroendevalda med övergripande arbetsuppgifter
som saknar ordförandeuppdrag, för minoritetsföreträdare och för ordförande i styrelsen som inte är heltidssysselsatta.
ANDRA STYCKET
Andra stycket ger styrelsen/nämnden möjlighet att låta andra kategorier närvara vid sammanträde med
styrelsen/nämnden. Stycket har sin grund i 6 kap. 26 § KL. Den som kallats enligt detta stycke får inte
heller delta i besluten. Det kan i vissa ärenden vara viktigt att kunna låta anställda närvara. Det kan exempelvis röra avstängningsärenden i skolan eller återkallelse av serveringstillstånd. I ärenden mot enskild
måste nämnden vara uppmärksam på kommunikationsskyldigheten enligt förvaltningslagen (2017:900).
Framkommer nya uppgifter under sammanträdet kan som huvudregel ärendet inte avgöras utan att den enskilde fått yttra sig.
TREDJE OCH FJÄRDE STYCKET
Det kan vara praktiskt att medge även vissa anställda en rätt att närvara vid sammanträdena. Det kan gälla
exempelvis kommundirektör, förvaltningschef och kommunjurist. En praktisk ordning är att styrelsen/nämnden inför varje ny mandatperiod bestämmer omfattningen på närvarorätten.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
Kommentar: Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap. 16 § KL hur många ledamöter det ska vara i styrelsen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestämmer fullmäktige antalet ledamöter och ersättare. Färre än två ledamöter torde inte vara tillåtet.
I förslaget presenteras två alternativ. Alternativ 2 bygger på att fullmäktige i separat beslut bestämmer hur
många ledamöter en nämnd ska bestå av. Detta alternativ tar sikte på den möjlighet fullmäktige enligt 5
kap. 30 § KL har att under de år då val av fullmäktige förrättats i hela landet, ändra såväl mandatperiod som
antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning. Man kan alltså besluta om ändrat
antal ledamöter och ersättare innan man förrättar valet till nämnden. Med alternativ 2 slipper man då att
ändra i själva reglementet.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov
är beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
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Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,

2.

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

3.

främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt

4.

representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Första stycket gäller generellt för styrelsen och övriga nämnder.
I första punkten ges ordföranden den närmast självklara rollen att leda styrelsens/nämndens sammanträden
och arbete. I denna roll ligger också en (oskriven) ordningsmakt. Ordföranden har en viktig roll att fylla
mellan sammanträdena. Ordföranden ska fungera som en viktig länk mellan förvaltningen, presidiet och
nämnden. Ordföranden måste hålla sig uppdaterad på vilka ärenden som är på väg upp, så att sammanträdesplanering kan genomföras. Ordföranden måste vidare hålla sig uppdaterad på innehållet i reglementet
för styrelsen/nämnden. Vid författningsändringar åligger det ordföranden att verka för att reglementet blir
ändamålsenligt och att nämnden tar ansvar för de frågor som lagts på nämnden.
I andra punkten erinras om ordförandens skyldighet att kalla till sammanträde. Punkten är delvis en upprepning av vad som anges i 24–25 §§.
I tredje punkten erinras om ordförandens skyldighet att vid behov kalla ersättare. Observera dock att även
de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndernas sammanträden och ska underrättas om tid och
plats för sammanträdet, 6 kap. 17 § andra stycket KL. I detta reglemente föreskrivs att kallelse från början
ska skickas även till ersättarna (25 §). Vid förfall underrättas ersättaren om att denne ska tjänstgöra (34 och
35 §§). I förevarande punkt får ordföranden ett ansvar att formellt inkalla ersättare, dock under förutsättning
att tid medges.
I fjärde punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden vid behov är beredda när de tas upp i nämnden. KL föreskriver inget krav på beredning i nämnderna. Beredningens omfattning beslutas i stället ytterst
av nämnden.
En viktig inskränkning i undantaget från beredning är ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens
(2017:900) regler eller enligt speciallagstiftning. En grundtanke bakom förvaltningslagen är den ska bidra
till att myndigheterna får ett så korrekt beslutsmaterial som möjligt för sina beslut och därmed till att besluten blir riktiga i sak. Detta speglas i 9 § förvaltningslagen, som anger att rättssäkerheten inte får eftersättas.
Iakttar nämnden inte 9 § förvaltningslagen kan detta bl.a. bli en fråga för JO.
I femte punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden snarast tas upp vid sammanträde när ärendet
är färdigberett. KL innehåller förvisso inget skyndsamhetskrav. Annorlunda förhåller det sig med ärenden
där någon enskild är part i ärende enligt speciallag och där ärendet handläggs enligt förvaltningslagen.
Enligt 9 § förvaltningslagen ska sådana ärenden handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan
att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningslagen innehåller också regler om s.k. dröjsmålstalan (12 §). Detta
innebär att en överinstans kan förelägga en myndighet att avgöra ett ärende inom viss tid (49 §).
I sjätte punkten läggs ett övergripande uppföljningsansvar på ordföranden.
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Ordföranden ska vara en sammanhållande länk mellan förvaltningen och styrelsen/nämnden, så att styrelsen/nämnden får kontroll över att besluten verkställts.
ANDRA STYCKET
Andra stycket gäller enbart styrelsens ordförande.
Första och andra punkten är en följd av att styrelsens ledande roll och uppsiktsplikt över övriga nämnders
verksamhet enligt 6 kap. 1 och 11 §§ KL. Ordföranden är den som för styrelsens räkning mellan sammanträdena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordförandeskapet. Styrelsens ordförande brukar vara kommunalråd på heltid, men behöver inte vara det.
Tredje punkten är en följd av det samordningsansvar som styrelsen har enligt 6 kap. 1 § KL.
I fjärde punkten ges styrelsens ordförande vissa representationsuppgifter.
Som framgår av texten kan styrelsen besluta om en annan lösning.
PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Begreppet presidium definieras vad gäller nämnderna i 6 kap. 21 § KL. Till skillnad från vad som gäller
fullmäktige, får nämndpresidier ha högst två vice ordförande. Presidiet utgör ett organ i KL:s mening.
En särskild fråga rör hur ett presidium ska väljas; genom en valhandling eller en och en. Förarbetena ger
ingen vägledning. Klart är att presidiet numera utgör ett organ i KL:s mening. Det är också klart att presidiet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proportionellt valsätt när det gäller presidiet. 7 Om valberedningen lämnat ett förslag på presidium och inga andra
förslag finns, torde valet kunna ske genom en valhandling. Föreligger däremot flera förslag bör ledamöterna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara beroende av vem som väljs till ordförande respektive förste vice ordförande.
Fullmäktige har även enligt 6 kap. 21 § andra st. KL getts möjligheten att ”välja ett nytt presidium”. Detta
kan ske om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.
Innebörden är att om ordföranden i nämnden företräder ”fel” parti, ska hela presidiet väljas om, inte enbart
ordföranden. Tanken är att fullmäktige genom valet ska skapa ett nytt presidium med lämplig sammansättning, varvid alla posterna ska övervägas och väljas.

7

Jfr 5 kap. 58 § KL och 6 kap. 42 1 KL.
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ANDRA STYCKET
En fråga i lagen är vilka uppgifter presidiet i en nämnd ska ha. För fullmäktiges del anfördes i förarbetena
till 2014 års ändringar att det fanns behov av att kunna ge fullmäktigepresidiet en mer aktiv roll när det
gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. I 2017 års KL har dessutom
fullmäktiges presidium tilldelats uppgiften att bereda revisorernas budget, 11 kap. 8 § KL.
Vad gäller nämndpresidier har den ändringen gjorts i 2017 års kommunallag att styrelsen och nämnderna
kan delegera beslutanderätt till presidiet. Man bör i så fall fundera över gränsdragningen gentemot exempelvis ett arbetsutskott. Presidiets rätt att fatta beslut ska regleras i delegationsordningen.
Vid fastställandet av presidiets uppgifter bör man ta i beaktande vilken arbetsfördelning man vill ha mellan
presidiet och arbetsutskottet. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definierades och blev ett organ var att man ville möjliggöra återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag vid ändrade
majoriteter i fullmäktige.
I stycket beskrivs presidiets uppgifter. Av lagens förarbeten 8 framgår att det för nämndernas del inte finns
ett lika framträdande behov av att beskriva presidiets uppgifter. Här har presidiet till-delats uppgiften att,
om ordföranden anser det behövs, biträda ordföranden med att planera och leda nämndens sammanträden.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Vid förfall för ordföranden, stadgar KL att vice ordförande ska träda in. Om även vice ordföranden har förfall, träder andre vice ordförande in. Första stycket reglerar situationen när ingen i presidiet kan delta i ett
helt sammanträde eller en del av ett sådant. I det läget får nämnden utse annan ledamot som ersättare för
presidieledamöterna. De två sista meningarna reglerar frågan om vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter fram till dess att valet förrättats.
ANDRA STYCKET
Andra stycket reglerar situationen när presidieledamöterna t.ex. på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. I det här reglementet har vi valt att reglera även vice ord-förandenas frånvaro, inte
bara ordförandens. För att klargöra att ordförandens ersättare inte enbart ska ta hand om själva sammanträdena, anges att ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
En särskild fråga vid långvarigt frånfälle är arvodet. Ordföranden är ju många gånger kommunalråd med
kommunalrådsarvode. Hur denna fråga ska lösas bör framgå av arvodesreglementet i kommunen.

8

Prop. 2013/14:5 sid. 53.
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KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Kommentar:
Första stycket
Kommunalråd definieras i 4 kap. 2 § KL. De kan även ha andra benämningar. I den här paragrafen har vi
valt att enbart använda ordet kommunalråd. Det står dock kommunen fritt att benämna dem på annat sätt.
Ett kommunalråd måste inte längre ha något annat politiskt uppdrag i kommunen. Av den anledningen presenteras här två alternativ till när kommunalråden utses. Enligt alternativ 1 väljs de efter det att styrelse/
nämnder valts. Detta alternativ passar när kommunalråden har andra uppdrag i kommunen. I alternativ 2
utnyttjas den nya regeln i 4 kap. 2 § andra stycket KL om att kommunalråd får utses på första fullmäktige
efter valet. Denna ordning har tidigare enbart varit förbehållen Stockholms kommun (borgarråd), men görs
nu generellt tillgänglig för alla kommuner och landsting.
Alternativ 2 tar sikte på situationen när kommunalråd inte har annat uppdrag.
ANDRA STYCKET
Det är mycket viktigt att fullmäktige bestämmer de olika kommunalrådens ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgifter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kommunen.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
Kommentar: Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i KL. KL kräver att det av reglementet
framgår hur det ska gå till. I reglementet föreskrivs att kallelse alltid från början ska skickas till såväl ledamöter som ersättare. Ersättaren har alltså redan fått en formell kallelse när eventuella förhinder aktualiseras.
Vi har då valt att i stället kalla förfarandet med att kalla in er-sättaren att denne ska underrättas om att
denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Kommentar:
Första stycket
Enligt 6 kap. 17 § första stycket KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. I
första stycket har tagits in en regel motsvarande den för fullmäktige, 5 kap. 17 § KL.
Så snart en ledamot anmält förhinder åligger det ordföranden att kalla dit en ersättare.
ANDRA STYCKET
Stycket motsvarar regeln i 5 kap. 19 § KL och innebär att en ordinarie ledamot som inställer sig har företräde till tjänstgöring, oavsett om ersättare kallats in. Detta gäller också om ledamoten kommer för sent.
Lagen anger inte närmare hur inträdet ska gå till. Det är i många fall lämpligast att inträdet sker vid närmast
påföljande ärende. Annorlunda kan det förhålla sig när det gäller omfattande ärenden. Då kan det vara
lämpligt att den ordinarie ledamoten omgående får inträda under ärendets handläggning.
TREDJE STYCKET
I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Om valet av ersättare inte skett proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra i den av fullmäktige bestämda turordningen. Om ingen turordning är
bestämd, kallas de in i den ordning de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val. Om ersättarna utsetts
genom proportionellt val, gäller särskilda regler enligt 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
FJÄRDE STYCKET
Bestämmelsen har sin grund i 6 kap. 17 § tredje stycket KL. Fullmäktige är ålagt att besluta i vilken utsträckning ersättarna ska få delta i debatten och få sin mening antecknad till protokollet. I förarbetena till
KL framgår att ”det för vissa nämnder kan finnas behov av avvikande bestämmelser.” Det bör betyda att
fullmäktige kan bestämma rättigheterna olika för ersättare i skilda nämnder. Om fullmäktige inte gett ersättarna rätt att få sin mening antecknad i protokollet, torde ord-föranden ändå i ett särskilt ärende kunna
medge ersättaren denna rätt. Ersättaren kan dock inte kräva detta.
FEMTE STYCKET
I stycket regleras situationen att en annan ersättare, som står högre på turordningslistan, inställer sig efter
det att en annan ersättare börjat tjänstgöra. Regleringen bygger på att partiväxling – till skillnad från i fullmäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska nominera kandidater till nämnderna. Många gånger byggs koalitioner, där småpartier kan få ersättarplatser i
nämnder, trots att deras eget mandat inte räcker till. Här erbjuds tre olika alternativ.
Alternativ 1 motsvarar till innebörden den skrivning vi haft i vårt tidigare normalförslag till reglemente.
Den ger resultatet att en ersättare som börjat tjänstgöra som absolut huvudregel ska få fortsätta tjänstgöringen, även om en annan ersättare som står högre på turordningslistan dyker upp. Det är först om ”det
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etablerade majoritetsförhållandet” påverkas, som den nytillkommande ersättaren får tjänstgöra. Med detta
begrepp avses det i vårt förra reglemente använda uttrycket ”styrkebalansen mellan partierna”. På många
håll finns idag inga ”etablerade majoritetsförhållanden”. I dessa fall bör man välja något av de andra alternativen.
Alternativ 2 innebär att den första ersättaren ges förtur till tjänstgöring oberoende av turordningen, dock
bara om denne tjänstgör för sitt eget parti. Tjänstgör ersättaren för något annat parti, får alltså ersättaren avträda sin tjänstgöring för någon som står högre upp på turordningslistan.
Alternativ 3 innebär att en ersättare som börjat tjänstgöra alltid har företräde till tjänstgöring, oberoende av
om någon annan ersättare inställer sig. Fördelen med detta alternativ är att det är mycket enkelt att tillämpa.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNST GÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
Kommentar:
Första stycket
Regeln motsvarar i stort den reglering som finns för fullmäktige i 5 kap. 18 § KL.
ANDRA STYCKET
Om ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” även om en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att undvika partiväxling kan man i nämnderna tillämpa
ett system med växeltjänstgöring. Orden ”en gång” i respektive alternativ innebär att rätten till växeltjänstgöring endast får utnyttjas en gång.
Alternativ 1 tar sikte på att ”styrkebalansen påverkats” och överensstämmer med den skrivning vi hade i
tidigare utgåvor. Den skrivningen medför att den ordinarie ledamoten får växeltjänstgöra i mindre utsträckning än i alternativ 2, eftersom växeltjänstgöring enbart tillåts i de fall då ”styrkebalansen mellan partierna”
har påverkats. Detta begrepp kan vara svårtolkat i kommuner med oklara majoriteter.
Alternativ 2 föreskriver att det är tillåtet för en ledamot och en ersättare att tjänstgöra växelvis, men enbart
om ersättaren tillhör ett annat parti. Regeln medför att det går att växeltjänstgöra i alla situationer där ersättaren inte tillhör samma parti, oavsett om det påverkar den inbördes balansen inom blocket.
Alternativ 3 motsvarar den ordning som gäller i fullmäktige. Ledamoten får inte komma tillbaka om denne
avbrutit tjänstgöringen av annan orsak än jäv. Detta alternativ har fördelen att det är enkelt att tillämpa.
Vilken modell som ska tillämpas blir beroende av hur den politiska kartan ser ut (oklara majoriteter och
vågmästare).
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med
rättspraxis vad gäller rätten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
Kommentar: I 4 kap. 24 -26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad
som gäller vid omröstning och beslut. Enligt 4 kap. 25 § KL har en ledamot som grundregel rätt att avstå
från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Enligt 4 kap. 26 § KL är dock en nämndledamot som deltar i
handläggningen av ett ärende skyldig att rösta om ärendet rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Lokutionen ”där detta är möjligt” tar sikte på den situationen. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta,
när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.
I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska
anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit i ett
beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.
I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha
deltagit i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten
meddela vid uppropet att han eller hon avstår från att rösta.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Kommentar: Reservationsrätten regleras i 4 kap. 27 § KL och omfattar bl.a. ledamöter och tjänstgörande
ersättare i styrelsen och övriga nämnder. En förutsättning för reservationsrätt är att man deltagit i avgörandet. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kompletterande föreskrift om detta.
Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering föreligger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservationen också görs i omedelbar anslutning till sammanträdet.
En särskild fråga rör om ledamöter ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av ett särskilt
yttrande. Någon sådan rätt finns inte enligt KL. Protokollet förs på ordförandens ansvar, varför denne i
första hand bör bestämma om det ska tillåtas. Om det blir aktuellt med särskilt yttrande ska begäran härom
göras innan sammanträdet avslutas. Yttrandet kan antingen tas in i själva protokollet eller som en bilaga.
Avfattningen av 5 kap. 67 § KL visar att kommunala protokoll ska vara kortfattade. Mot bakgrund härav
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och att långa protokoll kan bli oöverskådliga, förordar vi en restriktiv hållning till särskilda yttranden. Den
rättsliga statusen på dessa är dessutom oklar. De utgör inte reservationer, utan används många gånger enbart för att utveckla en ståndpunkt, kanske t.o.m. efter ett acklamationsbeslut. Om ordförandens bedömning
ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om yttrandet ska tillåtas.
JUSTERING AV PROTOKO LL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
I fråga om nämndernas protokoll hänvisas i KL till motsvarande regler för fullmäktige (6 kap. 35 § andra
stycket KL). I 5 kap. 69 § KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdesdagen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskriver att ordföranden ska justera protokollet. Detta har dock förutsatts i förarbetena.9
ANDRA STYCKET
Stycket behandlar omedelbar justering. Detta förfarande kan tillgripas när man snabbt vill anslå bevis om
justering och verkställa ett beslut. En omedelbar justering får inte leda till oklarheter om innehållet i beslutet. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den därför redovisas skriftligt före justeringen.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Kommentar: Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd ansvarar för att kungörelse sker
inom ramen för nämndens ansvarsområde. Nämnden ska alltså se till att kungörelse sker på kommunens
anslagstavla. Därvid åligger det nämnden att underrätta styrelsen om ändringens innehåll. Det övergripande
ansvaret för anslagstavlan och författningssamlingen har styrelsen, se 14 och 15 §§ detta reglemente.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
Kommentar: Av 6 kap. 36 § KL följer att kommunen har frihet att reglera frågan om delgivning i reglemente eller särskilt beslut. Enligt bestämmelsen får alltid delgivning ske med ordföranden.

9

Prop. 1990/91:117 s. 193.
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Förslaget innebär att styrelsen/nämnden själv kan besluta om vem som ska vara behörig att ta emot delgivning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart tilllämpa 6 kap. 36 § KL. Detta lämpar sig mindre väl med tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt.
När man beslutar med vilka personer delgivning får ske måste man göra ett val. En förvaltningschef inom
en nämnds område är normalt alltid lämplig att delges. Att utpeka ytterligare någon eller några personer är
också bra, så att man täcker upp exempelvis för semestrar. Observera dock att en föreskrift om att delgivning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade
uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes.
UNDERTECKNANDE AV HA NDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Kommentar: I KL finns inte begreppet behörig firmatecknare. Begreppet ”firmatecknare” står för en representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. I ett
kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna nämndens handlingar. Samtidigt är det fortfarande nämnden som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en beslutsrätt delegerats till någon.
Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna handlingar sammanfalla.10
FÖRSTA STYCKET
Första stycket utgör huvudregeln för rätten att underteckna handlingar.
Stycket tar för det första sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.ex. skriva under ett avtal, vars
ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tar för det andra sikte på beslut som nämnden själv fattar och
som resulterar i att en skrivelse eller något annat ska undertecknas.
ANDRA STYCKET
Här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta de beslut som rör undertecknande och kontrasignering som
man finner ändamålsenliga.
TREDJE STYCKET
Det kan vara praktiskt att ”firmateckningsrätten” sammanfaller med beslutskompetensen när ett beslut har
fattats med stöd av delegation. Det kan med fördel anges direkt i delegationsordningen hur ”firmateckningen” ska vara utformad. Vissa beslut kan dock vara av den karaktären att man av internkontrollskäl vill
att två personer ska skriva under. Ordalydelsen ger stöd för detta förfaringssätt. Delegation kan dock inte
ske till två tjänstemän i förening.

10

Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, s. 89.
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UTSKOTT

11

44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Kommentar: Av 3 kap. 5 § KL följer att fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas.
KL innehåller inte så många bestämmelser om utskott. Det kan därför vara bra att i någon mån reglera
arbetsformerna i reglementet.
När det gäller utskott måste man ta ställning till om det är fullmäktige eller respektive nämnd som ska besluta om utskott. Om fullmäktige inte tar in något om utskott i reglemente får nämnden besluta att utskott
ska finnas.
Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom nämnderna som är politiskt sammansatta. Ett utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt gäller,
6 kap. 42 § KL. Ett utskott kan aldrig ges ställning som nämnd utan utskottet kan enbart svara för beredning av ärenden och fatta beslut med stöd av delegation från nämnden.

11

Mer om utskott finns att läsa i Dalman, i Festskrift Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100 år, 2015 sid. 9-18.
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FÖRSTA STYCKET
Här har fullmäktige med stöd av 3 kap. 5 § första stycket KL beslutat att ett arbetsutskott ska finnas i styrelsen. Styrelsen kan alltså inte avskaffa arbetsutskottet. I övrigt har fullmäktige överlåtit till styrelse och
nämnder att inrätta utskott.
Det finns inga regler i KL som reglerar hur många ledamöter/ersättare det ska vara i ett utskott. Antalet ersättare behöver inte heller vara lika stort som antalet ordinarie ledamöter. Som minimum bör ett utskott ha
tre ledamöter, eftersom ett udda antal ledamöter är att föredra. På det sociala området är dock tre ledamöter
för litet. Detta aktualiserades i ett JO-uttalande (1985/86 s. 278). Där bestod utskottet av tre ledamöter och
tre ersättare. Vid sammanträde hade en ledamot och alla ersättare förhinder. Utskottet fattade då beslut med
enbart ordförande och en ledamot, eftersom utskottet bedömdes kunna fatta beslut om mer än hälften av
ledamöterna var närvarande. I praktiken innebar detta enligt JO att delegation skett till en person (ordföranden med utslagsröst), vilket kom i konflikt med SoL:s bestämmelser.
En särskild fråga är huruvida man i förtid kan entlediga en ledamot i ett utskott. Frågan har inte belysts i
praxis.
Ledamöter i kommunala nämnder åtnjuter ett starkt skydd och kan inte utan vidare bli entledigade. 4 kap. 9
§ KL reglerar när en viss förtroendevald får entledigas. Den förtroendevalde ska ha valts av fullmäktige och
antingen ha vägrats ansvarsfrihet eller dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.
En förutsättning för entledigande är att den förtroendevalde valts av fullmäktige. Nämndens ledamöter
skyddas därför av 4 kap. 9 § KL. Problemet med utskott är emellertid att utskottets medlemmar väljs av
nämnden bland ledamöterna och ersättarna, 6 kap. 42 § KL. De är således endast indirekt valda av fullmäktige. Detta skulle kunna tala för att utskottsledamöterna kan entledigas. Rättsläget är oklart.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att ledamöterna inom kretsen av ledamöter i utskottet ska välja en ordförande och en vice
ordförande. Mandattiden bestämmer utskottet självt.
TREDJE STYCKET
Här regleras den situationen att ordföranden blir förhindrad för en längre tid att fullgöra sitt uppdrag. En
ersättare för denne kan då utses inom kretsen av ledamöterna. Det är viktigt att man reglerar arvodesfrågan
vid längre tids bortovaro.
FJÄRDE STYCKET
Det finns ingen reglering kring ersättarnas närvaro i utskott. Många gånger används utskottet för att fatta
beslut med stöd av delegation i ärenden där sekretesskyddade uppgifter ofta förekommer. För att inte sprida
information i onödan kan det därför vara lämpligt att begränsa närvarorätten i så hög utsträckning som möjligt.
Nämnden bör vid valet av ersättare tänka på att besluta en inkallelseordning.
FEMTE STYCKET
Om utskottets ledamöter och ersättare inte utsetts vid proportionellt val, måste fyllnadsval förrättas vid förtida avgång. Om proportionellt val ägt rum, gäller i stället turordningen enligt valsedlarna.
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SJÄTTE STYCKET
Utskottet bestämmer vilka sammanträdestider som ska gälla. Det är också lämpligt att föra in regler om beslutsförhet. ”Hälften av ledamöterna” innebär att ledamöterna inklusive tjänstgörande ersättare ska uppgå
till minst halva utskottet.
Utskottet förutsätts fatta beslut i enlighet med reglerna för fullmäktige och nämnder, se 5 kap. 53-56 §§ KL.
SJUNDE STYCKET
När det gäller protokoll i beslutsärenden förutsätts utskottet följa 6 kap. 35 § KL i tillämpliga delar. Vid beredning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i föredragningslistan till styrelsens/nämndens sammanträde.
ÅTTONDE STYCKET
Här föreskrivs att utskottet har en beredande funktion i förhållande till nämnden. Nämnderna avgör dock
ytterst själva omfattningen av beredningen.
Utskottet kan också uppträda som delegat. Detta regleras inte i reglementet, utan i delegationsordningen
som styrelsen/nämnden fattar beslut om. Där ska också anges i vilken utsträckning beslut ska anmälas till
styrelsen/nämnden, 6 kap 40 § KL. Utskottets beslutskompetens regleras då i delegationsordningen för
nämnden.
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REGLEMENTE FÖR STYRE LSE OCH NÄMNDER

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder
regioner.

i kommuner och landsting/

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting.
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Reglemente för styrelse och nämnder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/483

§ 146 Beslut om revidering av reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 46/2021, att återremittera ärendet
om revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 216/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 46/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
”landsbygdssäkring” förs in i reglementet enligt tidigare yrkande i
kommunstyrelsens beslut § 43/2021. De föreslår vidare att
”kommundirektören” stryks under närvarorätt för övriga i samtliga
nämnder utom kommunstyrelsens enligt tidigare yrkande. De föreslår
även att ordförandes uppgifter beskrivs enligt tidigare yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden efter ytterligare återremiss”, kommunjurist
Jenny Beckman, 2021-11-01.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 216/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-08-19.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

✓ Kommunstyrelsens beslut § 46/2021 ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman,
2020-07-07.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2020 ”Beslut om yttrande om
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2020-03-26.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2020-03-03.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-01
Ärendenummer
2019/483

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden efter ytterligare återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03 (§ 46/2021) att återremittera ärendet
om revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06 (§ 216/2021) återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 46/2021.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 216/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 46/2021 ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman,
2020-07-07.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2020 ”Beslut om yttrande om
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2020-03-26.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2020-03-03.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019.
Utredning
Nedan följer en genomgång av varje sakyrkande från kommunstyrelsens
beslut § 46/2021 med en analys om vilka konsekvenser det får om yrkandet
tas med i reglementet.
Landsbygdssäkring
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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-

Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.

Eftersom det har tillkommit en paragraf om personalansvar är den aktuella
paragrafen numera 8 §.
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte finns något hinder mot att
lägga till landsbygdssäkring i den aktuella bestämmelsen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar även att ovan punkt är områden
som ska beaktas i handläggningen, men att det inte görs någon särskild
prövning av dem i varje beslut. Undantaget är barnrättsbedömning enligt
barnkonventionen, vilket kommunstyrelsen särskilt beslutat om ska ha en
särskild del i tjänsteskrivelsen. Det betyder att ett tillägg i reglementet inte
kommer att innebära att det i varje enskilt ärende görs en specifik
landsbygdssäkring.
En eventuell konsekvens av tillägget kan bli att förvaltningarna i beredningen
av ärenden inte vet vad begreppet innebär och inte heller vad politiker
förväntar sig i en landsbygdssäkring. Detta får i sådana fall visa sig i den
fortsatta hanteringen av ärendena, t.ex. genom återremiss om
samhällsbyggnadsnämnden inte är nöjd med beslutsunderlaget i ett specifikt
fall.
Närvarorätt
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18
Närvarorätt i Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen ser inte något hinder mot ändringen. En
konsekvens av en ändring skulle bli att, om kommundirektören önskar närvara
vid ett nämndssammanträde eller om ordföranden önskar att
kommundirektören ska närvara, så måste nämnden medge detta.
Kommunstrategiskt perspektiv
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att
ha in texten ”Frågor som styrelsen ansvarar för men som också kan
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av styrelsen lyftas till
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt.
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Kommunledningsförvaltningen anser att om det är en fråga som kan bedömas
i ”ett kommunstrategiskt perspektiv” är den frågan sannolikt av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det behöver därför inte
regleras i reglementet att kommunfullmäktige ska besluta i frågan. Det kan
snarare leda till tolkningssvårigheter med ytterligare ett begrepp för nämnden
att ta ställning till.

Kommunstyrelsen
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Vidare skulle det strida mot kommunallagen att ange att nämnden kan lyfta
sådana frågor till kommunfullmäktige, eftersom det är ett krav i
kommunallagen att nämnden ska lyfta sådana frågor till kommunfullmäktige.
Med hänsyn till ovanstående tolkningssvårigheter anser
kommunledningsförvaltningen att det inte är lämpligt med tillägget i
reglementet.
Om kommunstyrelsen trots det önskar föreslå fullmäktige ändringen bör
följande övervägas:
- är avsikten att bestämmelsen ska omfatta frågor utöver de som anges i
5 kap. 1 § kommunallagen, dvs. de av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen.
- problematiken med att samhällsbyggnadsnämnden kan lyfta enligt
förslaget i jämförelse med att fullmäktige ska fatta beslut om den
kommunstrategiska frågan även är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Samråd med myndigheter
- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
Kommunledningsförvaltningen ser inget hinder mot det föreslagna tillägget.
Enligt 8 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet inom sitt
verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. Enligt förarbetena till
bestämmelsen (prop. 2016/17:180 s. 293) är samverkansskyldigheten
generell men inte obegränsad. Det betyder att kommunens nämnder redan
ska samverka med andra myndigheter när det finns behov.
Ordföranden
- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barnoch utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden
bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
I förslaget till reglemente ser 19 § ut som följer:
Ordföranden ska:
Kommunstyrelsen
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.

Det kan konstateras att sakyrkandet inte är anpassat till
samhällsbyggnadsnämnden utan att det utgår från barn- och
utbildningsnämnden, vilket troligen är en felskrivning. Utgångspunkten är
således att sakyrkandet bör ändras och anpassas till
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunledningsförvaltningens förslag till 19 § i reglementet stämmer överens
med SKR:s förslag på reglemente (se s. 42-43).
Kommunledningsförvaltningen tolkar yrkandet som att 19 § ska se ut som
följer:
Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräda
nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
6) Kalla ersättare.
7) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
8) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
9) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
Kommunledningsförvaltningen ser inte något hinder mot ändring av 19 § i
reglementet. Så länge avsikten är att samtligt i förslaget ska vara kvar och att
visst tillägg ska göras kan kommunledningsförvaltningen inte se några direkta
konsekvenser av en ändring.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
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Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen har härmed gjort en konsekvensanalys av de
sakyrkanden som framfördes på kommunstyrelsen 2021-03-03 och anser att
återremissen är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen vill även uppmärksamma ett tillägg i förslaget
till reglemente genom en sista punkt i 1 §: ”De övriga uppgifter som enligt
författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och
byggväsendet.”
Kommunledningsförvaltningen har även gjort ändringar i 11 § i reglementet,
efter att fullmäktige har beslutat att beslut med anledning av E-förslag alltid
ska fattas av fullmäktige. I övrigt kvarstår förvaltningens ursprungliga förslag
till reglemente. Förvaltningen har alltså inte genomfört någon av de ändringar
som var föreslagna i sakyrkandena i det aktuella beslutet. Detta eftersom
kommunstyrelsen återremitterade ärendet och därmed aldrig fattade beslut
om att bifalla sakyrkandena.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-06

Kommunstyrelsen

2019/483

§ 216 Beslut om revidering av reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 46/2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har, § 46/2021, beslutat att återremittera ärendet om
revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.”
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 46/2021.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 111/2021 ”Beslut om
revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-09-22.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 46/2021 ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-03-03.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-06

Kommunstyrelsen

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman,
2020-7-07.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2020 ”Beslut om yttrande om
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2020-03-26.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2020-03-03.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-19
Ärendenummer
2019/483

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Beslut om revidering reglemente samhällsbyggnadsnämnden efter
återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2021-03-03 (§ 46/2021) beslutat att återremittera
ärendet om revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande. Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 46/2021 ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-707.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2020 ”Beslut om yttrande om
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2020-03-26.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2020-03-03.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019.
Utredning
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Arbetsmiljöansvar och dess delegering
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-13 (§ 18/2021) att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.
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Inom ramen för den utredningen har följande framkommit. Enligt 6 kap. 6 §
kommunallagen (2017:725, KL) ska nämnderna var och en inom sitt område
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning
som gäller för verksamheten.
Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) gäller lagen för varje
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.
AML utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de reglementen
som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som respektive nämnd
ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se till att dessa regler
följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av nämndernas
reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal.
Med hänsyn till ovanstående har kommunstyrelsen beslutat att ta bort den
aktuella delegeringen från delegationsordningen samt att uppmana
nämnderna att ta in delegationen i sina delegationsordningar. Reglementena
påverkas inte av denna fråga.
Eventuell förändring av om kommunstyrelsen ska vara anställningsnämnd
påverkar reglementena
Det är fullmäktige som bestämmer hur nämnderna i en kommun ska
organiseras. Fullmäktige får enligt 6 kap. 2 § kommunallagen (2017:725, KL)
besluta
1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela
kommunen,
2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av
kommunen,
3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera
anläggningar, och
4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.
I Tidaholms kommun har fullmäktige beslutat att organisera nämnderna utifrån
p. 1, genom att i reglementena tilldela de olika nämnderna ansvar över olika
verksamheter i hela kommunen.
I kommunstyrelsens reglemente anges dock att kommunstyrelsen är
anställningsmyndighet för hela kommunen (§ 8). Detta betyder att
kommunstyrelsen får karaktär av att vara utförarnämnd och att övriga
nämnder får karaktär av att vara beställarnämnder, när det gäller personal.
Det vill säga att kommunstyrelsen har fått i uppdrag av fullmäktige att anställa
personal och sedan tillhandahålla denna personal till övriga nämnder. Det är
dock inte så som nämndsorganisationen ser ut i Tidaholms kommun,
reglementena är inte i övrigt utformade för en sådan organisation.
Vidare regleras följande gällande nämndernas ansvar och befogenheter i
kommunallagen. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om (6 kap. 3 §
KL). Vidare ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten (6 kap. 6 § KL).
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Utgångspunkten i kommunallagen är således att nämnderna ska bedriva sitt
arbete självständigt. När nämnden formellt sett inte är anställningsmyndighet
och därmed inte äger sin viktigaste resurs, personalen, uppkommer frågan om
det går att särskilja personalansvar från verksamhetsansvar. Den frågan blir
normalt löst genom att organisering utgår från beställar-utförarmodellen.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att ovan inte har inneburit några
problem i praktiken när kommunstyrelsen varit anställningsmyndighet. Det är
dock viktigt, eftersom fullmäktige har beslutat att organisera nämnderna så att
de ansvarar för olika verksamheter, att ändra reglementena så att även
nämnderna är anställningsmyndighet för den personal som arbetar inom
nämndens förvaltning. Detta för att nämnden fullt ut ska kunna ta det ansvar
som krävs enligt kommunallagen.
De frågor som kvarstår i kommunstyrelsens reglemente gällande personal är
av sådan övergripande karaktär att styrelsen inte ges en alltför ingripande roll i
förhållande till nämndernas ansvar för förvaltningen. De bör därmed vara kvar
i reglementet.
När det gäller förvaltningschefer och förvaltningsekonomer är det lämpligt att
dessa även fortsatt anställs av kommunstyrelsen. Det är också i enlighet med
SKR:s förslag på reglemente.
Upplysningsvis har detta inte någon påverkan på de flesta arbetsrättsliga
regler. Eftersom kommunen är en och samma juridiska person, utgör
kommunen arbetsrättsligt också en och samma arbetsgivare.
Frågor av principiell betydelse
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Det finns inte någon skrivning i förvaltningens förslag till reviderade
reglementen om frågor av principiell betydelse eftersom detta är reglerat i
ovan bestämmelse och därmed redan är tillämplig i samtliga nämnders arbete.
Det är inte heller med i SKR:s mall som förvaltningen har utgått från. En
nämnd, eller styrelsen, ska alltså redan lyfta sådana frågor till fullmäktige.
Om detta inte görs riskerar beslutet att upphävas vid en laglighetsprövning.
Det kan även påverka fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för nämnden eller
styrelsen.
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte är nödvändigt med ett tillägg i
reglementet.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen bedömer att återremissen härmed är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen bör besluta
föreslå fullmäktige att anta förslaget till nytt reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden.
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 46 Beslut om revidering reglemente samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-03-26 (§ 49/2020) beslutat att
godkänna upprättat förslag på reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden, att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen
för Tidaholms kommun” tas bort från reglementet, att meningen
”Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens
sammanträden” tas bort från reglementet och att föreslå kommunfullmäktige
att anta detsamma.
Gällande samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden i reglementet har
avsnittet kortas ned. Avsikten har dock inte varit att ta bort något utan att
komprimera och förenkla.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta de tillägg som
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram till kommunledningsförvaltningens förslag. Dessa inbegriper att ”vatten- och avloppsverk” ändras
till ”vatten och avlopp”, att nämnden får ansvar för skyddsjakt och en
delegering från fullmäktige om att få fatta beslut om hyra samt om att riva
kommunalt ägda byggnader utan ekonomiskt värde på kommunal mark.
Dessa tillägg finns nu med i förslaget till reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden.
Vidare har nämnden beslutat att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen
för Tidaholms kommun” ska tas bort ur nämndens förslag till reglemente. Det
kan konstateras att det inte går att hitta någon sådan plan, vare sig i f.d.
tekniska nämndens eller f.d. miljö- och byggnadsnämndens diarium. Det är
inte heller känt på samhällsbyggnadsförvaltningen- eller nämnden vad en
sådan plan innebär. Förvaltningen bedömer att det därmed inte är en aktuell
fråga och att den därför kan tas bort ur reglementet.
Nämnden har även beslutat att kommundirektörens närvaro- och yttranderätt
vid nämndens sammanträden ska tas bort ur förslaget. Den aktuella meningen
är med i samtliga nämnders reglementen och stämmer överens med
kommunstyrelsens instruktion för kommundirektören. Frågan om
kommundirektörens närvaro- och yttranderätt har även varit föremål för
laglighetsprövning hos förvaltningsrätten i Jönköping som i dom 2019-10-02
konstaterade att det inte var visat att de aktuella besluten inte tillkommit på ett
lagligt sätt eller att besluten skulle stå i strid med någon lag eller annan
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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författning. Kommunledningsförvaltningen anser att kommundirektörens
närvaro- och yttranderätt ska vara kvar i reglementet.
Utifrån synpunkter från kultur- och fritidsnämnden har vissa ändringar gjorts i
förslaget i de delar som är gemensamma för samtliga nämnder. Dessa är
följande: tillägg i § 11 om motioner, tillägg av § 12 om arkiv, § 17 tillägg
närvarorätt, §§ 25 och 26 rättelse av felstavningar och § 31 ändring
kommundirektör till förvaltningschef.
Tillägg har även gjorts gällande namnsättning av lokaler (§ 1) samt
personuppgiftsbehandlingar (§ 5).
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Vidare vill förvaltningen upplysa om att kommunfullmäktige 2020-05-25
beslutade att bilda en gemensam måltidsorganisation och att
samhällsbyggnaden ska ansvara för den. Detta gäller dock först från och med
2021-07-01 och är därför inte med i det här förslaget. Reglementet kommer att
uppdateras med detta ansvarsområde när det blir aktuellt.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18
Närvarorätt i Samhällsbyggnadsnämnden.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att
ha in texten ”Frågor som nämnden ansvarar för men som också kan
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av nämnden lyftas till
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt.
- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
Ordförandes sign
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-

3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barnoch utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden
bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering:
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas.
Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena.
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
✓ Arbetsutskottets beslut § 12/2021 ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-02-17.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-707.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2020 ”Beslut om yttrande om
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2020-03-26.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2020-03-03.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019.
Sändlista
Kommunledningsförvaltningen
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2020-07-07
Ärendenummer
2019/483

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-03-26 (§ 49/2020) beslutat att
godkänna upprättat förslag på reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden, att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen
för Tidaholms kommun” tas bort från reglementet, att meningen
”Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens
sammanträden” tas bort från reglementet och att föreslå kommunfullmäktige
att anta detsamma.
Gällande samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden i reglementet har
avsnittet kortas ned. Avsikten har dock inte varit att ta bort något utan att
komprimera och förenkla.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta de tillägg som
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram till kommunledningsförvaltningens förslag. Dessa inbegriper att ”vatten- och avloppsverk” ändras
till ”vatten och avlopp”, att nämnden får ansvar för skyddsjakt och en
delegering från fullmäktige om att få fatta beslut om hyra samt om att riva
kommunalt ägda byggnader utan ekonomiskt värde på kommunal mark.
Dessa tillägg finns nu med i förslaget till reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden.
Vidare har nämnden beslutat att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen
för Tidaholms kommun” ska tas bort ur nämndens förslag till reglemente. Det
kan konstateras att det inte går att hitta någon sådan plan, vare sig i f.d.
tekniska nämndens eller f.d. miljö- och byggnadsnämndens diarium. Det är
inte heller känt på samhällsbyggnadsförvaltningen- eller nämnden vad en
sådan plan innebär. Förvaltningen bedömer att det därmed inte är en aktuell
fråga och att den därför kan tas bort ur reglementet.
Nämnden har även beslutat att kommundirektörens närvaro- och yttranderätt
vid nämndens sammanträden ska tas bort ur förslaget. Den aktuella meningen
är med i samtliga nämnders reglementen och stämmer överens med
kommunstyrelsens instruktion för kommundirektören. Frågan om
kommundirektörens närvaro- och yttranderätt har även varit föremål för
Kommunstyrelsen
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laglighetsprövning hos förvaltningsrätten i Jönköping som i dom 2019-10-02
konstaterade att det inte var visat att de aktuella besluten inte tillkommit på ett
lagligt sätt eller att besluten skulle stå i strid med någon lag eller annan
författning. Kommunledningsförvaltningen anser att kommundirektörens
närvaro- och yttranderätt ska vara kvar i reglementet.
Utifrån synpunkter från kultur- och fritidsnämnden har vissa ändringar gjorts i
förslaget i de delar som är gemensamma för samtliga nämnder. Dessa är
följande: tillägg i § 11 om motioner, tillägg av § 12 om arkiv, § 17 tillägg
närvarorätt, §§ 25 och 26 rättelse av felstavningar och § 31 ändring
kommundirektör till förvaltningschef.
Tillägg har även gjorts gällande namnsättning av lokaler (§ 1) samt
personuppgiftsbehandlingar (§ 5).
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Vidare vill förvaltningen upplysa om att kommunfullmäktige 2020-05-25
beslutade att bilda en gemensam måltidsorganisation och att
samhällsbyggnaden ska ansvara för den. Detta gäller dock först från och med
2021-07-01 och är därför inte med i det här förslaget. Reglementet kommer att
uppdateras med detta ansvarsområde när det blir aktuellt.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2020 ”Beslut om yttrande om
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2020-03-26.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2020-03-03.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sändlista
SBN
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§ 49 Beslut om yttrande om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig om
revidering av nämndens reglemente, vilket har uppdaterats av
kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har utformat ett förslag på reviderat reglemente
för samhällsbyggnadsnämnden där målsättningen har varit att uppdatera och
förtydliga nämndens ansvarsområden. Kommunledningens förslag på
ändringar framgår av upprättat förslag, där röd text är delar som föreslås tas
bort, grön text delar som föreslås läggas till, och svart text delar i befintligt
reglemente som ej behöver ändras.
Vidare har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag på ändringar,
vilka är blåmarkerade i det upprättade förslaget. Förvaltningens förslag på
ändringar är enligt följande:
o under §1, sida 3, föreslås ”vatten- och avloppsverk” ändras till ”vattenoch avlopp”, för att täcka alla frågor relaterade till området vilka
nämnden bör ansvara för, OK
o under § 1, sida 5, föreslås ett tillägg om ansvar för ”All jakt på
kommunal mark och för kommunens uppgifter enligt jaktförordningen
(1987:905) gällande skyddsjakt.” vilket avser att täcka alla frågor
relaterade till jakt som kommunen ansvarar för, OK
o under § 2, sida 5, föreslås ett tillägg av delegering från
kommunfullmäktige om ”Besluta att riva kommunalt ägda byggnader
som saknar ekonomiskt värde på kommunala fastigheter”, för att
nämnden ska kunna besluta om att riva fallfärdiga kommunalt ägda
byggnader på kommunal mark. OK men fundera på formulering så att
tolkningsproblem ej uppstår och i jmf med KS
o under § 2, sida 5, föreslås ett tillägg av delegering från
kommunfullmäktige om ”Besluta om hyror för uthyrning av fast
egendom som förvaltas av nämnden.”. Fundera, kolla med Robin
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 36/2020 ”Beslut
om yttrande om reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”,
2020-03-12.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2020-03-03.
✓ Förslag på reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden,
2020-03-03.
✓ Kommunstyrelsens begäran om yttrande ”Reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, 2019-12-22.
Ordförandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
 Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
o godkänna upprättat förslag på reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden,
o att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen för Tidaholms
kommun” tas bort från reglementet,
o och föreslår kommunfullmäktige att anta detsamma.
 Roger Lundvold (KD) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
o godkänna upprättat förslag på reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden,
o att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen för Tidaholms
kommun” tas bort från reglementet,
o att meningen ”Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt
vid nämndens sammanträden.” tas bort från reglementet,
o och föreslår kommunfullmäktige att anta detsamma.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från Lundvold.
Ordföranden ställer först ordförandes förslag under proposition och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Lundvolds tilläggsyrkande under proposition och
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla detta.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
o godkänna upprättat förslag på reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden,
o att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen för Tidaholms
kommun” tas bort från reglementet,
o att meningen ”Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt
vid nämndens sammanträden.” tas bort från reglementet,
o och föreslår kommunfullmäktige att anta detsamma.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-03
Ärendenummer
2019/1014

Samhällsbyggnadsnämnden

Robin Mogren Holmqvist
0502-60 60 92
robin.mogren-holmqvist@tidaholm.se

Beslut om yttrande om reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Kommunstyrelsen har begärt samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig om
revidering av nämndens reglemente, vilket har uppdaterats av
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
✓ Förslag på reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden,
2020-03-03.
✓ Kommunstyrelsens begäran om yttrande ”Reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, 2019-12-22.
Utredning
Kommunledningsförvaltningen har utformat ett förslag på reviderat reglemente
för samhällsbyggnadsnämnden där målsättningen har varit att uppdatera och
förtydliga nämndens ansvarsområden. Kommunledningens förslag på
ändringar framgår av upprättat förslag, där röd text är delar som föreslås tas
bort, grön text delar som föreslås läggas till, och svart text delar i befintligt
reglemente som ej behöver ändras.
Vidare har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag på ändringar,
vilka är blåmarkerade i det upprättade förslaget. Förvaltningens förslag på
ändringar är enligt följande:
o under §1, sida 3, föreslås ”vatten- och avloppsverk” ändras till ”vattenoch avlopp”, för att täcka alla frågor relaterade till området vilka
nämnden bör ansvara för,
o under § 1, sida 5, föreslås ett tillägg om ansvar för ”All jakt på
kommunal mark och för kommunens uppgifter enligt jaktförordningen
(1987:905) gällande skyddsjakt.” vilket avser att täcka alla frågor
relaterade till jakt som kommunen ansvarar för,
o under § 2, sida 5, föreslås ett tillägg om delegering från
kommunfullmäktige om ” Besluta att riva kommunalt ägda byggnader
som saknar ekonomiskt värde på kommunala fastigheter”, för att
nämnden ska kunna besluta om att riva fallfärdiga kommunalt ägda
byggnader på kommunal mark.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på
reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, och föreslår
kommunfullmäktige att anta detsamma.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-29, reviderad 2019-06-24 samt 2021.

A Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom klimat-, miljö-, naturvårdsoch hälsoskyddsområdet.
Nämnden ansvarar vidare för plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och
bygglagen (2010:900, PBL), med undantag av de uppgifter som kommunstyrelsen har att fullgöra. Nämnden upprättar på kommunstyrelsens uppdrag
översiktsplan och dess fördjupningar, detaljplaner och områdesbestämmelser.
Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter kring mätning, beräkning
och kartframställning.
Nämnden fullgör de uppgifter som enligt miljöbalken (1998:808) ankommer på
kommunen eller som med stöd av miljöbalken har överlåtits på kommunen.
Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunen inom
miljö- och hälsoskyddsområdet samt enligt livsmedelslagstiftningen.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom gatu- och väghållning, vatten och avlopp, renhållning och avfallshantering, skötsel av parker och andra
allmänna platser, trafikplanering och trafiksäkerhet.
Nämnden ansvarar för fastighetsförvaltning, lokalförsörjning, lokalvård och
bilpool.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst och lag (1997:736) om färdtjänst, för ärenden enligt lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter samt tillsyn av försäljning av folköl i butik enligt
alkohollagen (2010:1622), för kommunens tillsyn och beslut enligt lag
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, för ärenden om bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
med mera samt utövning av tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer
(2014:799).
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar vidare för:
•
•
•
•
•

Beredning av mark och exploateringsfrågor.
Ärenden kring tomt- och småhuskö.
Geografisk information, med grundläggande stomnät i plan och höjd
anslutna till riksnätet.
Ärenden enligt lag (2006:545) om skyddsrum.
Miljöstrategiska frågor.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huvudmannaskap för allmänna platser enligt plan- och bygglagen
(2010:900) för vilka kommunen är huvudman.
Att vara väghållningsmyndighet när kommunen är väghållare.
Stöd till enskild väghållning enligt av kommunfullmäktige antagna normer.
Ärenden om gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen
(2010:900).
Gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder enligt lag (1998:814)
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Ärenden om kollektivtrafik.
Uppgifter som avses i 1 § lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt den kommunala parkeringsövervakningen.
Flyttning av fordon enligt lag (1982:129) och förordning (1982:198) om
flyttning av fordon i vissa fall.
Kommunens affischtavlor.
Beslut om skogsavverkning.
Energirådgivning.
All jakt på kommunal mark och för kommunens uppgifter enligt jaktförordningen (1987:905) gällande skyddsjakt.
Namnsättning av lokaler i samråd med berörd nämnd.
De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
•
•
•
•

Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i
avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
Anta, ändra, initiera eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser enligt 4 kap. 41 §§, 5 kap. 27 och 38 §§ PBL
a. då bestämmelserna om standardförfarande i 5 kap. 7 § PBL får
tillämpas
b. som överensstämmer med fullmäktiges beslut avseende översiktsplanen eller motsvarande beslutsunderlag
c. som i annat fall ej är av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid (4 kap. 24, 25 §§
PBL). Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan
före genomförandetidens utgång.
Fastställa kvartersnamn och gatunamn i samråd med berörda myndigheter.
Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör kommunen.
Beslut om hyror för uthyrning av fast egendom som förvaltas av nämnden.
Beslut att riva kommunalt ägda byggnader som saknar ekonomiskt
värde på kommunala fastigheter.
Kommunens rätt till servitut och ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan
tillhörig fastighet.
Rätt till servitut i kommunen tillhörig fastighet.
Avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
Avgivande av yttrande till polismyndigheten i ärenden om tillstånd till
upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen (1993:1617).
Utsträckning, nedsättning, dödning med mera av inteckningar.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna
gemensamma bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden
ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef och förvaltningsekonom som anställs av styrelsen.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
kommunstyrelsens reglemente.
§ 6 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt
vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 7 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 8 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 9 Förvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 10 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
§ 11 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
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När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga.
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C Samhällsbyggnadsnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Nämnden består av elva ledamöter och sju ersättare som utses av fullmäktige.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 19 Ordföranden
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.
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§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av kommunchefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden
inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden
utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
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För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
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Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-29, reviderad 2019-06-24 samt 2021.

A Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom klimat-, miljö-, naturvårdsoch hälsoskyddsområdet.
Nämnden ansvarar vidare för plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och
bygglagen (2010:900, PBL), med undantag av de uppgifter som kommunstyrelsen har att fullgöra. Nämnden upprättar på kommunstyrelsens uppdrag
översiktsplan och dess fördjupningar, detaljplaner och områdesbestämmelser.
Nämnden ansvarar även för samt kommunens uppgifter kring mätning, beräkning och kartframställning.
Nämnden fullgör de uppgifter som enligt miljöbalken (1998:808) ankommer på
kommunen eller som med stöd av miljöbalken har överlåtits på kommunen.
Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunen inom
miljö- och hälsoskyddsområdet samt enligt livsmedelslagstiftningen.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom gatu- och väghållning, vatten och avlopp, renhållning och avfallshantering, skötsel av parker och andra
allmänna platser, trafikplanering och trafiksäkerhet.
Nämnden ansvarar för fastighetsförvaltning, och lokalförsörjning, lokalvård och
bilpool.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst och lag (1997:736) om färdtjänst.
Nämnden ansvarar för ärenden enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter samt tillsyn av försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen
(2010:1622). Nämnden ansvarar även för kommunens tillsyn och beslut enligt
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Nämnden ansvarar även för ärenden om bostadsanpassningsbidrag enligt lag
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera samt utövning av tillsyn
enligt lag om sprängämnesprekursorer (2014:799).
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst och lag (1997:736) om färdtjänst, för ärenden enligt lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter samt tillsyn av försäljning av folköl i butik enligt
alkohollagen (2010:1622), för kommunens tillsyn och beslut enligt lag
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, för ärenden om bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
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med mera samt utövning av tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer
(2014:799).
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar vidare för:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor såsom den
kommunala fysiska planeringen avseende detaljplaner och områdesbestämmelser inbegripet beslut under planeringsprocessen, såsom
beslut om planbesked, samråd, utställning och förslag.
Bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggväsen med mera.
Beredning av mark och exploateringsfrågor.
Ärenden kring tomt- och småhuskö.
Ärenden om strandskydd.
Geografisk information, med grundläggande stomnät i plan och höjd
anslutna till riksnätet.
Ärenden enligt lag (2006:545) om skyddsrum.
Tillsyn över byggverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900).
De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.
Myndighetsutövning och annan verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Miljöstrategiska frågor.
De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Huvudmannaskap för allmänna platser enligt plan- och bygglagen
(2010:900) för vilka kommunen är huvudman.
Att vara väghållningsmyndighet när kommunen är väghållare.
Stöd till enskild väghållning enligt av kommunfullmäktige antagna normer.
Ärenden om gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen
(2010:900).
Gatukostnadsavtal.
Gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder enligt lag (1998:814)
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Ärenden om kollektivtrafik.
Uppgifter som avses i 1 § lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt den översiktliga trafiksäkerhetsplaneringen och den kommunala parkeringsövervakningen.
Flyttning av fordon enligt lag (1982:129) och förordning (1982:198) om
flyttning av fordon i vissa fall.
Att svara för utformande och uppföljning av tariffer, taxor, avgifter, hyror, arrenden och dylikt.
Kommunens affischtavlor.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yttrande till polismyndigheten i ärenden om tillstånd till upplåtelse av
offentlig plats enligt ordningslagen (1993:1617).
Svara för risk- och skadehanteringsplanen för Tidaholms kommun.
Upplåtelse av och avtal med anledning av nyttjanderätter.
Avtal Beslut om skogsavverkning.
Entreprenader.
Energirådgivning.
All jakt på kommunal mark och för kommunens uppgifter enligt jaktförordningen (1987:905) gällande skyddsjakt.
Namnsättning av lokaler i samråd med berörd nämnd.
De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
•
•
•
•

Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i
avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
Anta, ändra, initiera eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 4 kap. 41 §§, 5 kap. 27 och 38 §§
PBL
a. då bestämmelserna om standardförfarande i 5 kap. 7 § PBL får
tillämpas
b. som överensstämmer med fullmäktiges beslut avseende översiktsplanen eller motsvarande beslutsunderlag
c. som i annat fall ej är av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.

•

•
•
•
•
•

Rätt att fFörlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid (4 kap.
24, 25 §§ PBL). Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva
detaljplan före genomförandetidens utgång.
Fastställa kvartersnamn och gatunamn i samråd med berörda myndigheter.
Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom.
Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör kommunen.
Beslut om hyror för uthyrning av fast egendom som förvaltas av nämnden.
Beslut att riva kommunalt ägda byggnader som saknar ekonomiskt
värde på kommunala fastigheter.
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•
•
•
•
•
•

Kommunens rätt till servitut och ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet.
Rätt till servitut i kommunen tillhörig fastighet.
Avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
Avgivande av yttrande till polismyndigheten i ärenden om tillstånd till
upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen (1993:1617).
Utsträckning, nedsättning, dödning med mera av inteckningar.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska, inom sina respektive sitt verksamhetsområden, följa vad som
anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra. Nämnden ska, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för
att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef och förvaltningsekonom som anställs av styrelsen.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
kommunstyrelsens reglemente.
§ 6 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt
vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 5 Planering, uppföljning och redovisning
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och avgörande frågor inom verksamheten samt anger riktlinjer och prioriteringar
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar dessutom för
långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten.
2) Nämnden ska till fullmäktige yttra sig över förslag, framställningar,
medborgarförslag och motioner. Nämnden ska bereda och besluta i de
medborgarförslag som fullmäktige har överlämnat för beredning och
beslut.
3) Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
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4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställdhet, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa
samt arbetsrätt och personalförsörjning
5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem:
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till nämnden har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.
§ 7 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 6 8 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen, nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda med styrelsen och/eller annan nämnd när dess
verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhets-
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område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

§ 7 9 Ekonomisk fFörvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 8 10 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer samt mandattid.
§ 9 Motioner och medborgarförslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade medborgarförslag och motioner inom
tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden föreslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta framgå av beslutet.
I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett medborgarförslag gäller följande:
När ett medborgarförslag beretts färdigt och nämnden ska fatta beslut om
medborgarförslaget ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att
den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fattas.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag.
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Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Styrelsen
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 11 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
§ 10 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 11 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. Nämnden
ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning.
Nämnden ansvarar även för att kontinuerligt rapportera eventuella uppdateringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är arkivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen.
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C Samhällsbyggnadsnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden består av 11 elva ledamöter och 7 sju
ersättare som utses av fullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt
bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i nämnden som har flest tjänsteår i nämnden
bakom sig. Vid lika tjänsteår ska den äldste av dem utfärda kallelsen.
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När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 16 Beslutsförhet
För att nämnden ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
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§ 18 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 19 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 20 Jäv eller annat hinder
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 21 19 Nämndens oOrdföranden
Nämndens oOrdföranden ska:
1) I egenskap av nämndens främste företrädare ha uppsikt över nämndens verksamhet.
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2) Se till att nämndens, och utskottets, ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål.
3) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
4) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och
ta initiativ i dessa frågor.
5) Främja samverkan mellan nämnden, styrelsen och övriga nämnder.
6) Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, under
konferenser och vid sammanträden om inte nämnden bestämmer annat i särskilda fall.
1)
2)
3)
4)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
6) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 22 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får den i nämnden med flest tjänsteår
fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
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§ 23 Nämndens arbetsutskott
Nämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer eller på initiativ av ordföranden. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och inkallad ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskottet ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
Under utskottets sammanträden får ersättare närvara endast om en ledamot
är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning
fullmäktige har beslutat. Om en ledamot eller ersättare, som inte har utsetts
via proportionellt val, avgår ska ett fyllnadsval förrättas så snart som möjligt.
§ 24 Utskottets uppgift
Utskottet ska
1) Bereda ärenden inför nämndens sammanträde, i den omfattning som
nämnden bestämmer.
2) Initiera ärenden som fordrar beslut av nämnden.
3) Besluta i ärenden som är delegerade till utskottet.
4) Besluta i brådskande ärenden.
§ 25 Närvarorätt för övriga
Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet,
tillika kommunstyrelsens vice ordförande, har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får även medge att
annan ledamot i styrelsen närvarar vid nämndens sammanträden och deltar i
nämndens överläggningar om särskilda skäl föreligger. Den förtroendevalde
har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Rätten kan utnyttjas efter samråd med nämndens och kommunstyrelsens
ordförande.
Nämnden får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskilt sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närvara vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.
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§ 26 Justering av protokoll
Såväl nämndens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för protokolljustering.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast nästkommande arbetsdag
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Delegering av ärenden
Nämnden får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss
grupp av ärenden. Delegaterna ska redovisas i en, av nämnden upprättad,
delegationsordning eller genom annat beslut i nämnden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till nämnden om
det finns särskilda skäl för detta.
Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt, gäller i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för styrelsen i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering.
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Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrelsen.
§ 29 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämnden beslutat vara behörig.
§ 30 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd
som nämnden bestämmer. Nämnden får genom beslut uppdra åt annan/andra att verkställa undertecknandet.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämndenen fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det besluta som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
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Förord
I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder i kommuner och landsting/
regioner. Det är en reviderad utgåva av det underlag till reglemente som ursprungligen gavs ut av Svenska
Kommunförbundet 1992. Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett
exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
För att underlätta anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbundsjuristen Lena Dalman med biträde av förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma
vid avdelningen för juridik.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll mars 2019.
Stockholm, mars 2019

Germund Persson
Avdelningen för juridik

Upplysningar om innehållet
Lena, Dalman, lena.dalman@skl.se

© Sveriges Kommuner och Landsting, mars 2019
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REGLEMENTE FÖR STYRELSE OCH NÄMNDER
INLEDNING
Detta är ett styrelse- och nämndreglemente. Som bakgrund till reglementet och kommentarerna till detta
beskrivs i kapitel 1 fullmäktiges uppgifter i förhållande till styrelsen och nämnderna. Detta avsnitt är inte
avsett att ingå i själva reglementet.
Den första delen av reglementet innehåller för styrelsen specifika bestämmelser (avsnitt A).
Därefter kommer för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser (avsnitt B).
Dessa är alltså tänkta att, om inte annat anges, kunna tas in såväl i styrelsens som i nämndernas reglementen.
Liksom i föregående upplaga har vi uteslutit specialbestämmelser för olika nämnder, eftersom
utformningen av sådana uppvisar mycket stora lokala variationer. Vissa bestämmelser i avsnitt A är dock
av intresse för nämnderna. Detta gäller 1 § (nämndens uppgifter, som alltid måste anges), 6 § (ekonomi och
medelsförvaltning om denna ska ligga hos nämnden), 7 § (om fullmäktige har delegerat uppgifter till nämnden), 8 § (personalpolitik om denna är decentraliserad), 9 § (uppföljning) och 10 § (processbehörighet om
denna enligt reglemente ska ligga hos nämnden).
En viktig inskränkning är att vi inte har redovisat något särskilt reglemente för landstingsstyrelse/ regionstyrelse och landstingskommunala nämnder. Orsaken till detta är att vi har ett förhållandevis litet antal
landsting/regioner och att de olika landstingen/regionerna uppvisar stora organisatoriska olikheter. I stora
delar kan dock bestämmelserna användas även av landstingen/regionerna.
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KAPITEL

1

FULLMÄKTIGES UPPGIFTER
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller
enligt statlig myndighets beslut.
Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL
eller andra författningar.
Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
ramar för kommunens upplåning,
övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
mottagande av donationer,
mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.
Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.
Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA STYCKET
Det här avsnittet utgör utgångspunkten för hela reglementet. Ramlagen för den kommunala verksamheten
är KL med bl.a. regler om ansvar och beslutsformer. Läsaren erinras om att det vid sidan av KL finns ytterligare speciallagar som reglerar den kommunala verksamheten.
TREDJE STYCKET
Här behandlas fullmäktiges uppgifter. Dessa regleras i grunden i 5 kap. 1 § KL. Denna paragraf är dock
allmänt hållen. Den lämnar ett utrymme för fullmäktige att själv bestämma vilka olika ärendetyper som
fullmäktige vill ha beslutanderätt i. Därför har här tagits in en katalog över vilka ärenden fullmäktige ska
besluta i. Paragrafen är tänkt som ett förtydligande av gränsen mellan fullmäktige å ena sidan samt styrelse/nämnder å andra sidan.
5 kap. 1 § KL reglerar inte bara gränsen för vad som kan delegeras till nämnd med stöd av 5 kap. 2 § KL
och vad som tillhör fullmäktiges exklusiva beslutsområde. Den klargör tillsammans med 6 kap. 3 § KL
också fördelningen av beslutanderätten mellan fullmäktige och nämnderna. Av 6 kap. 3 § KL följer att
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nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för den förvaltande verksamheten t.ex. inom
egendoms- och medelsförvaltningen.
Katalogen ska ses som ett exempel och måste anpassas till lokala förhållanden.
FJÄRDE STYCKET
Begreppet kommunalråd, liksom landstingsråd och oppositionsråd definieras i 4 kap. 2 § KL. Dessa förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Fullmäktige bestämmer hur många kommunalråd det ska finnas, deras ansvarsområden och deras benämning,
samt utser personerna.
En nyhet i 2017 års KL är att ett kommunalråd inte behöver inneha något annat förtroendeuppdrag i kommunen (prop. 2016/17:171 s. 177). De får också väljas redan vid första sammanträdet i fullmäktige efter
valet.
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KAPITEL

2

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND
A. STYRELSENS UPPGIFTER
ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad
fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
FÖRETAG OCH STIFTELSER
4 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL
är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
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c.

3.
4.
5.
6.

handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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UPPFÖLJNINGSF UNKTION EN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och
art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDE RNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta
reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt
artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
1.
2.

i reglemente,
genom finansbemyndigande.

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
INFORMATION OCH SAMRÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
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ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast … dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
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NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta
i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är
beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.
2.
3.
4.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte
styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
JUSTERING AV PROTOKOLL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
UTSKOTT
44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
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Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att
kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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KAPITEL

3

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND MED KOMMENTARER
A. STYRELSENS UPPGIFTER

ALLMÄNT OM STYRELSEN S UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen
(2017:725), KL, och annan lagstiftning.
Kommentar: Paragrafen reglerar mer översiktligt styrelsens roll och vilka olika funktioner den ska ha. Systematiken skiljer sig något åt från den som anges i KL. I reglementet får styrelsen fyra funktioner/uppgifter:





ledningsfunktionen,
styrfunktionen,
uppföljningsfunktionen och
särskilda uppgifter

Första stycket
I första stycket klargörs att styrelsen ska ha helhetsansvaret för kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta innebär inte att styrelsen har det primära verksamhetsansvaret
överallt, utan att styrelsen mer har en sammanhållande roll. Detta kommer till uttryck i begreppet ”helhetsansvar”.
ANDRA STYCKET
Andra stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap. 1 § första stycket KL. Styrelsen intar en särställning bland
nämnderna genom att den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Styrelsen har att skaffa sig överblick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. KL ger dock som utgångspunkt inte styrelsen några särskilda maktmedel. Uppsikten
måste i princip anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om
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det är möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. I 2017 års KL har dock
införts en möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen en stärkt ställning i förhållande till de övriga nämnderna, se nedan.
TREDJE STYCKET
KL möjliggör en hög grad av målstyrning. Nämnderna är enligt 6 kap. 5 § KL skyldiga att till fullmäktige
redovisa hur de fullgjort sina åtaganden som lämnats till dem inom ramen för ett finansbemyndigande.
Detta framgår också av 20 § i reglementet. På grund av beredningstvånget ska i princip alla ärenden gå via
styrelsen. Det är då naturligt att styrelsen åläggs en styrande och samordnande roll.
Mot bakgrund av styrelsens viktiga roll när det gäller styrningen, är det också naturligt att det i första hand
ankommer på styrelsen att ta fram styrdokument som kan antas av fullmäktige.
FJÄRDE STYCKET
Detta stycke motsvarar 6 kap. 11 § KL. Styrelsen ska ha ett övergripande uppföljningsansvar.
FEMTE STYCKET
Detta är en viktig täckbestämmelse. Förutom att den tar sikte på vissa angivna specialuppdrag klargör den
att de uppgifter som inte lagts på annan nämnd ska skötas av styrelsen. Bestämmelsen är viktig att ha med
för det fall att man glömt att ta upp någon uppgift i något annat reglemente.
ALTERNATIVA POLITISKA ORGANISATIONER
Reglementet utgår från den traditionella organisationen med styrelse och nämnder. På senare år har det blivit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämnder. Det mest extrema fallet är att man enbart har en styrelse med olika utskott samt en ”myndighetsnämnd”
(”utskottsmodellen”). Myndighetsnämnden får för det första hantera ärenden som rör tillsyn över den egna
verksamheten eller ärenden där kommunen själv uppträder som part. För att avlasta styrelsen i massärenden
får myndighetsnämnden också på många håll hantera individärenden. Motivet till denna alternativa organisationsform varierar. Att vitalisera fullmäktige och skapa helhetssyn nämns ofta som skäl. Ekonomiska
hänsyn tas säkerligen också många gånger. Genom att i princip koncentrera all politik till styrelsen, uppnår
man lättare en samsyn runt de ekonomiska prioriteringarna i kommunen. Kostnaderna för arvoden till förtroendevalda minskar också.
Det finns dock nackdelar med systemet. Från demokratisk synpunkt kan riktas invändningar när det blir så
få personer som engageras i den kommunala politiken. Styrelsen får ett mycket stort antal ärendetyper/ärenden att hantera, med risk att kvaliteten i handläggningen försämras. Mycket måste delegeras till utskotten,
vars ledamöter kan hämtas enbart ur nämnden. Sekretessfrågor kan också bli besvärliga, eftersom en sekretesskyddad uppgift inte får utnyttjas i annan verksamhet än där den inhämtats. Myndighetsnämnden kan
också, om den får funktionen som en renodlad ”jävsnämnd” (dvs. enbart hantera ärenden enligt 6 kap. 7 §
KL) få ett så litet antal ärenden att kompetensen i nämnden inte kan upprätthållas.
STÄRKT STÄLLNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Som ett svar på ovan nämnda alternativa politiska organisationer har i 2017 års kommunallag införts en
möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen rätt att fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders verksamhet (6 kap. 8 § KL). Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
Om man vill ge styrelsen en förstärkt roll kan man tänka sig följande lydelse:
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KOMMUNSTYRELSEN FÅR FATTA FÖLJANDE BESLUT RÖRANDE NÄMNDERNAS VERKSAMHET:









Beslut om anställningsstopp,
Beslut om strategiska personalfrågor,
Beslut om stopp för ytterligare investeringar,
Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande ramar:…….,
Beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier
Beslut om etiska riktlinjer i kommunen
Slutligt beslut när två nämnder är oense

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.
Kommentar: Av propositionen till 2017 års lag framgår att det finns ett behov av att ge styrelsen ytterligare rättsliga befogenheter.1 De nya reglerna har införts i syfte att stärka styrelsens sammanhållande roll
och att förbättra styrelsens möjlighet att anlägga ett helhetsperspektiv på den kommunala verksamheten.
För att kommunstyrelsen ska få ökade styrmöjligheter över andra nämnder kräver kommunallagen att fullmäktige anger vissa specifika förhållanden och tydliga ramar härför. Fullmäktige måste alltså lägga stor
vikt på att ange i vilka fall kommunstyrelsen får fatta beslut. Detta är också viktigt inte minst från ansvarsoch revisionssynpunkt.
Bestämmelsen har utformats som en fakultativ bestämmelse, att kommunstyrelsen ”får” fatta beslut. Detta
betyder att det normala är att nämnderna fattar beslut i angelägenheterna ifråga, men att styrelsen kan gå in
när styrelsen ser behov av det. Ingenting hindrar dock att man utformar bestämmelsen som att styrelsen alltid fattar beslut i vissa angelägenheter.
Som framgår av katalogen ovan är det många ekonomiska beslut som läggs hos styrelsen. Tanken bakom
detta är att man utan att tvingas omorganisera verksamheten till ”utskottsmodellen” kan ge styrelsen bättre
styrmöjligheter. Katalogen ska inte ses som uttömmande, utan praxis får med tiden visa hur kommuner och
landsting utnyttjar regeln.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Kommentar: Här regleras styrelsens övergripande ansvar för helheten i kommunen. Bestämmelsen är ett
utflöde av 6 kap. 1 § KL. Varje nämnd har att följa sitt reglemente och sörja för en ändamålsenlig organisation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamålsenlig på ett övergripande plan.
Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämnderna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i reglementen.

1

Prop. 2016/17:171 s. 160
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning.
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen är avsedd att ge styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva ledningsfunktionen
enligt 6 kap. 1 § KL. Paragrafen ska ses som ett exempel och måste anpassas efter lokala förhållanden.
Styrelsen har också en rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 38 § KL. Denna regleras i 9 § femte punkten.
FJÄRDE PUNKTEN:
Vad gäller säkerhetsfrågorna tar punkten sikte på de interna/verksamhetsegna säkerhetsfrågorna. I detta
ansvar ligger att identifiera risker, upprätta/ kontinuerligt uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser samt att
vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller motverka att riskerna förverkligas. Det kan innebära allt från
förebyggande säkerhetsarbete till att se till att adekvat försäkringsskydd finns.
SJUNDE OCH ÅTTONDE PUNKTEN:
Här regleras styrelsens roll när det gäller högre tjänstemän. Direktören ska enligt 7 kap. 1 § KL utses av
styrelsen. Styrelsen ska också besluta om en instruktion för kommundirektören. Lämpligen sker framtagandet av instruktion i samråd med direktören. Utseendet av kommundirektör och beslut om instruktion kan
inte delegeras.
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Vi har i detta reglemente även lagt på styrelsen att anställa förvaltningschefer. Jämför 18 § detta reglemente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruktion för förvaltningschefer. Det finns dock inte något lagligt hinder mot att upprätta instruktion (se prop.
2016/17:171 s. 202).
TIONDE PUNKTEN:
Punkten tar sikte på sådana program som regleras i 5 kap. 3 § KL och som ska antas av fullmäktige minst
en gång per mandatperiod. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagen innehåller
inget krav på att motsvarande program ska upprättas för verksamheter i egen regi. Det finns dock inget som
hindrar detta.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Styrelsen får här ett generellt uppdrag att besluta om hur fullmäktiges ärenden ska beredas, såvida inte fullmäktige beslutat något annat. Detta följer av 6 kap. 13 § KL. Styrelsen ges också rätten att delegera beslut
angående remiss av dessa ärenden till enskild förtroendevald. Detta kan vara en praktisk lösning för att påskynda beredningsprocessen.
Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kommunen som styrelsen har. Det kan handla om













viss planering av användningen av mark och vatten samt utveckling av strategiskt viktiga områden,
miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor,
natur- och vattenvårdsfrågor,
bostadsfrågor,
energifrågor inklusive frågor om energihushållning,
statistik och samhällsanalys,
utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet,
kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället),
trafikförsörjning och infrastruktur,
utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott företagsklimat,
regionalt, nationellt och internationellt arbete,
kommunens varumärke och attraktivitet.

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i enlighet med av fullmäktige antagna reglementen. Vi har valt att inte ta in ovan nämnda punkter i själva reglementstexten,
eftersom detta kan skapa osäkerhet kring nämndernas ansvarsområden.
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FÖRETAG OCH STIFTELS ER
4 § Styrelsen ska
1.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2.
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3.
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4.
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5.
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full
mäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6.
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på styrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 §, 9 § och 10 § KL. I
förslaget har dock en skärpning lagts in i förhållande till KL. Det gäller fjärde punkten där styrelsen åläggs
att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL omfattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekonomiska föreningar i begreppet företag.
KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommentar: För det fall kommunen är medlem i ett kommunalförbund, ska styrelsen utöva uppsikt även
över dessa, 6 kap. 1 § andra stycket KL. De förstärkta reglerna om uppsikt omfattar inte kommunalförbund,
se SKL:s cirkulär 12:50, som kan laddas ner på www.skl.se.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,

3.

upprätta förslag till budget i enlighet med KL,

4.

se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
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5.
6.

upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Enligt 6 kap. 13 § 2 p KL åligger det styrelsen att ta hand om den ekonomiska förvaltningen. Detta begrepp
omfattar både medelsförvaltning och egendomsförvaltning.
När det gäller medelsförvaltningen finns särskilda regler för kommunens medelsplacering i 11 kap. 2-4 §§
KL. Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Reglementsbestämmelsen är skriven utifrån den förutsättningen att styrelsen har hand om hela kommunens
medelsförvaltning. Enligt 6 kap. 14 § KL kan dock fullmäktige besluta att en nämnd helt eller delvis ska
ha hand om sin egen medelsförvaltning. Kommunen kan t.ex. ha en fastighetsnämnd för förvaltning av
kommunens fasta egendom. Väljer man en sådan lösning måste fastighetsförvaltningen undantas i styrelsens reglemente samtidigt som uppgiften i fråga anges i fastighetsnämndens reglemente.
Beträffande upplåning av medel ligger givetvis alltjämt den principiella beslutanderätten på fullmäktige.
Placering av medel är däremot en förvaltningsuppgift där beslutanderätten automatiskt tillkommer styrelsen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempelvis en anställd.
Under ekonomisk förvaltning har även förts donationsförvaltningen. Om donator i stiftelseurkunden har
föreskrivit annat om förvaltningen gäller donators föreskrifter i stället för vad som anges i reglementet.
TREDJE – FEMTE PUNKTEN
Styrelsen ska enligt 11 kap. 8 § KL före oktober månads utgång upprätta förslag till budget.
Styrelsen bestämmer också när nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag, 11 kap. 9 § KL. Det är
mycket vanligt att budgetprocessen pågår under en stor del av året och att en preliminärbudget upprättas
redan under sommaren. Det är då viktigt att ett definitivt budgetbeslut verkligen fattas av styrelsen under
hösten, så att fullmäktige kan fastställa budgeten före november månads utgång. De år val har hållits i hela
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige, 11 kap. 10 § andra stycket KL. Budgetbeslut kan då
tidigast tas den 15 oktober valåret.
Det åligger också styrelsen att se till att bokföring, redovisning, delårsrapporter och årsredovisningar görs i
enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utger
regelbundet rekommendationer avseende uttolkning av lagen, se www.rkr.se. Observera dock att en ny lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft 2019-01-01.
SJÄTTE PUNKTEN
I den mån kommunen har medel avsatta för pensionsförpliktelser ska denna punkt finnas i reglementet. Den
anknyter till 11 kap. 4 § KL.
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DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen innehåller en katalog över vilka grupper av ärenden fullmäktige delegerar till styrelsen med
stöd av 5 kap. 2 § KL. Katalogen ska ses som ett exempel, och måste anpassas till lokala förhållanden. Fullmäktige kan exempelvis ha valt att lägga fastighetsförvaltningen på en nämnd. I sådana fall kan det vara
ändamålsenligt att till styrelsen enbart delegera en del ärenden som rör fastigheter.
I 5 kap. 1 § KL regleras fullmäktiges beslutskompetens. Innebörden av bestämmelsen är att fullmäktige beslutar i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I kapitel 1 i denna skrift finns ett
exempel på katalog över ärendetyper som ska vara förbehållna fullmäktige. Katalogen i den här paragrafen,
som handlar om delegation till nämnd enligt 5 kap. 2 § KL, ska inte sammanblandas med finansbemyndiganden enligt 5 kap. 4 § KL. Sådana bemyndiganden kan enbart ges i samband med att beslut om budget
fattas eller annars anslag beviljas. Ett finansbemyndigande bör inte tas med i reglementet. Gör man detta,
blir man tvungen att ändra reglementet varje år när budgeten tas.
FÖRSTA PUNKTEN
Det är mycket vanligt att styrelsen sköter frågor om lånefinansiering. Fullmäktige beslutar om ramen för
upplåningen, varefter styrelsen verkställer fullmäktiges beslut. Bestämmelsen skiljer inte på långsiktig och
kortsiktig upplåning. Bestämmelsen förutsätter att fullmäktige i budgeten eller i anslagsbeslut anger graden
av lånefinansiering. Delegeringsuppdraget ska också ske inom de ramar fullmäktige angivit i riktlinjer i
treårsplanen enligt 11 kap. 6 § KL och i föreskrifterna om medelsförvaltning som fullmäktige dragit upp
enligt 11 kap. 3 § KL.
ANDRA PUNKTEN
Om nämnd genom finansbemyndigande har beviljats ett ramanslag för en hel verksamhet, kan nämnden
omdisponera medel inom ramen för fullmäktiges riktlinjer. Detta följer av 5 kap. 4 § KL och tas inte in i
reglementet. Det kan dock finnas behov av att ge styrelsen rätt att på fullmäktiges vägnar omdisponera
redan särskilt budgeterade medel hos andra nämnder. Regeln är tänkt att användas när det krävs snabba
beslut och man inte kan invänta fullmäktiges ställningstagande. Delegeringsbestämmelsen är skriven utifrån förutsättningen att fullmäktige anger beloppsramar och att omdisponeringen får ske endast inom ramen
för den budgeterade verksamhetsvolymen. Åtgärderna får inte heller täcka nya verksamheter och får bara
ske på begäran av nämnden.
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TREDJE OCH FJÄRDE PUNKTEN
I det här exemplet har styrelsen hand om fastighetsförvaltningen i kommunen. Uppgifterna kan lika gärna
ligga hos en annan nämnd.
FEMTE PUNKTEN
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, har införts en bestämmelse om att styrelsen med bindande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommunen ett rättegångsombud, se 6 kap. 15 § KL. Möjligheten för ett rättegångsombud att ingå förlikning är
emellertid starkt begränsad, på grund av förbudet mot extern delegation. Det är alltså styrelsen som normalt
måste fatta ett formellt beslut om att godkänna förlikningen.
Man bör i detta sammanhang notera att vissa nämnder enligt lag ska ha hand om vissa verksamheter. Ett
exempel är socialnämnden som enligt 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska föra kommunens
talan. Styrelsens rätt att ingå förlikning gäller inte i dessa fall.
ANDRA STYCKET
I detta stycke delegeras beslut om yttranden till styrelsen. Begreppet ”yttrande” tar sikte på exempelvis
besvarande av remisser som antingen inte är principiella eller där svarstiden är så kort att fullmäktige inte
hinner fatta beslut. I den sistnämnda situationen är bestämmelsen tänkt att vara en yttersta ventil, där kommunstyrelsen snabbt kan fatta ett beslut om exempelvis ett anstånd inte går att utverka. Fullmäktige kan då
förslagsvis godkänna beslutet i efterhand. Bestämmelsen tar inte sikte på när kommunen för talan i mål och
ärenden. Detta regleras i 10 §.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Kommentar:
SAMLAD PERSONALFUNKTION
Paragrafen har utformats med utgångspunkt i att styrelsen ska ha hand om en för kommunen samlad personalfunktion. De i förslaget särskilt upptagna uppgifterna utgör några av de viktigaste beståndsdelarna i en
sådan funktion.
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Till de principiella befogenheterna för styrelsen hör att beträffande samtliga kommunens arbetstagare
förhandla och träffa kollektivavtal, såvida inte fullmäktige beslutat annat.
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Förhandlingsbefogenheten omfattar förhandlingar enligt gällande lagstiftning eller särskilda förhandlingsordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Sistnämnda typer av förhandlingar hänförs till respektive nämnds verksamhetsområde
och ska föras vid den nämnden. Detta följer av 6 kap. 3 § KL.
Inom styrelsens verksamhetsområde avseende personalpolitiken ligger att handlägga även andra frågor än
dem som vi räknat upp i förslaget. Detta framgår av ingressen till paragrafen. Det får ankomma på varje
enskild kommun att avgöra vilken detaljeringsgrad som bedöms nödvändig i reglementet. Till frågor som
faller inom verksamhetsområdet hör exempelvis att verka och svara för utveckling och samordning av
personaladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.
TREDJE PUNKTEN
Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser inom det arbetsrättsliga området. Det är självfallet en lämplig ordning att kommunen tillämpar
lag och kollektivavtal enhetligt så att inte olika praxis utvecklar sig på olika håll i organisationen.
FJÄRDE PUNKTEN
Att besluta om stridsåtgärd är något som kräver noggrant övervägande. En central bedömning måste göras,
så att rätt åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. Att besluta om stridsåtgärd är något som alltid bör ligga kvar hos
styrelsen, även om kommunen valt att låta verksamhetsansvarig nämnd ansvara för den egna personalpolitiken (se nedan).
FEMTE PUNKTEN
Denna punkt tar sikte på 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen).
Detta lagrum motsvarar den tidigare s.k. kommunala delegationslagen (1954:130). Bestämmelsen flyttades
år 2009 in i befogenhetslagen i samband med att man ville samla alla ”smålagar” på ett ställe. Genom bestämmelsen kan en kommun ge Sveriges Kommuner och Landsting uppdrag att med bindande verkan för
kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera anställningsvillkoren för kommunens arbetstagare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörelserna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överenskommelse om prolongation av de lokala avtalen så länge förhandlingar pågår.
Att ge ett sådant uppdrag till en central arbetsgivarorganisation är ett beslut av stor betydelse, där vikten av
samordning inom kommunen är stor. Denna beslutanderätt bör enligt vår uppfattning därför alltid ligga hos
styrelsen.
NÅGOT OM DECENTRALISERAD PERSONALFUNKTION
Om kommunen avser att låta verksamhetsansvarig nämnd sköta samtliga förhandlingsfrågor och kollektivavtalstecknandet för sina anställda, finns det i alla fall ett antal frågor, som bör vara kommungemensamma.
Så förhåller det sig med frågor som till sin karaktär är av strategisk betydelse eller därför att det är praktiskt
och personalpolitiskt nödvändigt att kommunen uppträder i en sammanhållen och enhetlig arbetsgivarfunktion.
I vårt förslag har vi utgått från att till frågor av sistnämnda slag ska hänföras



beslut om stridsåtgärder eller
uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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Det kan tänkas föreligga ett intresse för kommunen att låta även andra ärenden än dem som nyss angetts
falla under förevarande kategori, exempelvis frågor beträffande anställning eller lönesättning av vissa
arbetstagare, omplacering och förflyttning av personal eller rörande pensioner eller avtalsförsäkringar.
Väljer man denna lösning får man anpassa katalogen vad gäller styrelsen i motsvarande mån.
Även i de fall kommunen avser att låta vissa verksamhetsansvariga nämnder ha ansvar för den egna personalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen justeras. Detta kan ske på så sätt att de nämnder som svarar för den egna personalpolitiken uttryckligen undantas
i paragrafen. Samtidigt måste befogenheterna skrivas in i nämndens reglemente.
Ett annat alternativ kan vara att vissa verksamhetsansvariga nämnder har ansvar för vissa delar av den egna
personalpolitiken. Detta måste på motsvarande sätt undantas i paragrafen och anges i nämndens reglemente.
Styrelsens skyldighet att, enligt paragrafen i vårt förslag, leda och samordna den övergripande personalpolitiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att förhandla och träffa kollektivavtal beträffande löne- och anställningsvillkoren för arbetstagarna vid nämnden.
När arbetsgivarbefogenheterna hos ett tidigare i kommunen befintligt centralt personalorgan överförs till en
verksamhetsansvarig nämnd, uppstår frågan om förhandlingsförfarandet i sådan rättstvist, som ska handläggas enligt lagen om rättegång i arbetstvister. Då ska huvudavtalet (KHA 94) och dess bestämmelser i Kap.
III om förhandling i rättstvist tillämpas.
Om befogenheterna att självständigt förhandla och träffa kollektivavtal lämnas till en verksamhetsansvarig
nämnd, följer därav att nämnden har befogenheten att föra lokala tvisteförhandlingar. Den verksamhetsansvariga nämnden måste anses inom sitt område ha övertagit rollen som ”kommunens förhandlingsorgan”
enligt nuvarande KHA. Därmed kommer en tvist som inte kunnat lösas vid en lokal förhandling att därefter
upptas direkt till central förhandling om sådan förhandling påkallas. Fullmäktige kan emellertid besluta, att
rätten att föra tvisteförhandlingar i rättstvister förbehålls eller sker i samråd med styrelsen eller särskild vald
personalnämnd.
UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som
väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Kommentar: Uppföljningen är en mycket viktig del av en verksamhet. Även här har styrelsen fått ett
särskilt uppdrag. Styrelsen förutsätts utnyttja den rätt till information som 6 kap. 12 § KL medger.
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I första och andra punkten åläggs styrelsen att på ett övergripande plan övervaka att nämnderna fullgör och
följer upp sina verksamheter. I exemplet har också föreskrivits att kvalitetskraven ska följas upp. I KL finns
inget krav på att fullmäktige ska ställa upp kvalitetskrav. Där talas enbart om mål och riktlinjer. I detta förslag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet innebär i de olika kommunala tjänsterna. Detta kan göras i de program som fullmäktige enligt 5 kap. 3 § KL
måste anta för varje mandatperiod.
I tredje punkten handlar det om att på ett övergripande plan följa hur den interna kontrollen fungerar.
Punkten ska läsas ihop med 3 §.
Fjärde punkten tar sikte på den återrapporteringsskyldighet som framgår av 6 kap. 15 § KL. Här förutsätts
att styrelsen från övriga nämnder får in rapporter, så att styrelsen kan avge en samlad rapport till fullmäktige. Detta framgår av 1 § i reglementet. I punkten anges att rapportering ska ske två gånger per år. Det är
vanligt att styrelsen, utöver de krav som ställs i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, gör ytterligare
ekonomisk rapportering till fullmäktige. Det kan vara bokslutsprognoser eller budgetuppföljningar.
Femte punkten tar sikte på rapportering av verksamheten som sker genom avtalssamverkan enligt 9 kap. 37
§ KL. Lagen uppställer inga formkrav på hur rapporteringen ska ske, utan utrymme finns för att anpassa
uppföljningen/rapporteringen till lokal styrmodell. Se vidare prop. 2017/18:151 s.42 och s.59.
Sjätte punkten tar sikte på uppföljningen av verksamhet som bedrivs av privata utförare. I 5 kap. 3 § och 10
kap. 8-9 §§ KL finns krav på att en kommun, när man lämnat över vården av en kommunal angelägenhet
till en privat utförare, ska kontrollera och följa upp verksamheten. Det finns också ett krav att fullmäktige
för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare. Bestämmelserna ifråga tar sikte på när verksamheter lagts ut på entreprenad
(se definitionen på privat utförare i 10 kap. 7 § KL). Bestämmelserna gäller således inte enskilda huvudmän, exempelvis fristående skolor.
Sjunde punkten grundar sig på 5 kap. 35 § KL. Där framgår att en motion bör beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Genom femte punkten säkerställer fullmäktige
att man regelbundet får information om ej färdigbehandlade motioner, så att man kan ta ställning till den
fortsatta hanteringen.
SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
Kommentar: Bestämmelsen ifråga grundar sig på 6 kap. 15 § KL. Styrelsen får genom bestämmelsen processbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom lag eller reglemente
är utsedd att göra det. Detta följer exempelvis av 10 kap. 2 § SoL (2001:453).
Bestämmelsen ger också som utgångspunkt styrelsen rätt att yttra sig i mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn till att fullmäktige inte sammanträder så ofta.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
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Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över
beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning
och art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Kommentar: Enligt 2 kap. 2 § LEH ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. Styrelsen är i
det här reglementet utsedd att vara krisledningsnämnd. Detta innebär att kommunstyrelsen får de befogenheter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäktige så beslutat.
Enligt 2 kap. 3 § LEH bedömer ordföranden i krisledningsnämnden när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion, och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om ordföranden har förhinder träder
vice ordföranden i dennes ställe. Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder kan alltså inte
nämnden träda i funktion. Därför bör det i reglementet tas in en bestämmelse som innebär att krisledningsnämnden skall sammankallas på begäran av en enskild ledamot, med följd att nämnden då kollegialt kan
besluta om att den skall träda i funktion.
Krisledningsnämnden får fatta beslut och kan ta över hela eller delar av verksamhetsområden från andra
nämnder vid extraordinär händelse. Det har dock visat sig svårt att i reglemente på förhand närmare ange i
vilka fall krisledningsnämnden ska ha rätt att ta över beslutanderätten. Det är därför vanligt att man använder sig av den skrivning som finns i andra stycket.
Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd,
2 kap. 4 § LEH. Kommun- och landstingsstyrelse samt fullmäktige kan också besluta om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, 2 kap. 6 § LEH.
FJÄRDE STYCKET
Enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146) har en kommun rätt att utse minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. Denna uppgift har lagts på styrelsen.
FEMTE STYCKET
Stycket är av upplysningskaraktär och redogör enbart vilka lagar som gäller vid krig eller krigsfara.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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Kommentar: Det ska enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd finnas en arbetslöshetsnämnd i varje
kommun. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd om fullmäktige inte tillsatt en särskild arbetslöshetsnämnd eller
uppdragit åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd.
ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
Kommentar: Styrelsens roll som arkivmyndighet framgår av arkivlagen (1990:782). Styrelsen är arkivmyndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företagens arkiv.
ANSLAGSTAVLA OCH WEB BPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
2017 år kommunallag innehåller stora förändringar när det gäller kommunens anslagstavla. Anslagstavlan
ska nu finnas på kommunens webbplats och den ska vara särskiljbar från det övriga innehållet på webbplatsen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansvarade styrelsen för anslagstavlan. Det har alltså nu blivit nödvändigt att i reglemente bestämma vilken
nämnd som ska ansvara för anslagstavlan. Vi har valt att lägga ansvaret på styrelsen. I 8 kap. 10 § andra
och tredje stycket KL har tagits in bestämmelser som i huvudsak motsvarar 1970 års lag. Ansvaret för tavlan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan underrättelser, tillkännagivanden och kungörelser av olika slag. Tavlan har alltjämt en rättslig funktion i det att
klagotiden för vissa beslut är knuten till tillkännagivandet/kungörelsen och att kommunala normer anses ha
kommit till allmänhetens kännedom vid offentliggörandet på anslagstavlan. Se även SKL:s cirkulär 13:26
om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
ANDRA STYCKET
Styrelsen får här det övergripande ansvaret för kommunens webbplats. Det blir därefter en organisationsfråga hur man ska samordna de olika delarna av hemsidan. Att styrelsen ges det övergripande ansvaret för
webbplatsen innebär också att styrelsen bör vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs på webbplatsen.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på 8 kap. 13 § KL. Där har införts ett krav på en kommunal författningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart föreskrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsikten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande
ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrelsen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA B ESTÄMMELSER

UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Kommentar: Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Nämnderna beslutar även enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. De ska också enligt 6 kap. 3 och 4 §§ KL besluta i
ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde
och se till att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet är en påminnelse för nämnden om vad
som gäller enligt KL.
En nämnd kan också få ett uppdrag inom ramen för ett finansbemyndigande enligt 5 kap. 4 § KL. Ett
finansbemyndigande är ett ramanslag som fastställs antingen i samband med budget eller i samband med
att annat anslag beviljas. Finansbemyndiganden brukar inte anges i reglementet, eftersom detta då skulle
behöva ändras varje gång ett finansbemyndigande beslutas.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
Kommentar: Paragrafen knyter mycket nära an till föregående paragraf. Nämnderna har enligt 6 kap. 6 §
KL ett verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen måste vara tillfredsställande och ändamålsenlig. Med tanke på att KL i hög grad syftar till målstyrd verksamhet, åligger det varje nämnd att se till att
organisationen möjliggör att fullmäktiges mål uppfylls. Varje nämnd måste också se till att av fullmäktige
fastlagd styrmodell för verksamheten och ekonomin kan tillämpas. Enligt 5 kap. 1 § KL är det dock fullmäktiges sak att på en mer övergripande nivå fastställa organisationen i kommunen.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personal-frågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
detta reglemente.
Kommentar: Paragrafen reglerar personalansvarsfrågor. I exemplet har ansvaret för den löpande personalhanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställningsfrågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till styrelsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivavtal, att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att besluta om stridsåtgärd. Se också kommentaren till 8 § i detta reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt
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artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
Kommentar: Enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, är den personuppgiftsansvarig som ensam
eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter. Styrelsen
kan ges i uppgift att samordna arbetet med rekrytering av dataskyddsombud för övriga nämnder. Varje
nämnd måste dock själv fatta beslut om vem som ska vara dataskyddsombud i dess verksamhet. Vi föreslår
att styrelsen bör ha personuppgiftsansvaret för den behandling av personuppgifter som kan förekomma i
fullmäktige och dess beredningar. Skälet är främst att med personuppgiftsansvaret följer ett stort antal
beslut och åtgärder som av praktiska skäl inte bör ligga på fullmäktige utan hanteras inom förvaltningen.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORT ERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
Kommentar: KL bygger i hög grad på målstyrd verksamhet. Fullmäktige måste få information för att se
hur verksamheten förlöper i kommunen. Detta gäller såväl verksamhet som ekonomi. Detta förutsätter för
styrelsens och nämndernas del en noggrann uppföljning av de egna verksamheterna.
I KL och indirekt i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning finns bestämmelser om återrapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrelsen/nämnden ska göra.
FÖRSTA STYCKET
Här åläggs styrelsen/nämnden att följa upp sin verksamhet.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Detta stycke tar sikte på dels allmän återrapportering av hur verksamheten fullgjorts, dels den återrapporteringsskyldighet som följer av 6 kap. 5 § KL. Den allmänna återrapporteringen finns inte reglerad i KL, men
får anses följa av det verksamhetsansvar som nämnderna har enligt 6 kap. 6 § KL. Ordet ”uppdrag” tar sikte
på det materiella uppdrag nämnden fått. Rapporteringsskyldigheten omfattar med andra ord inte formella
krav, som t.ex. formalia kring sammanträden. I 6 kap. 5 § KL föreskrivs rapporteringsskyldighet över hur
delegerade uppdrag har utförts (5 kap. 2 § KL) samt över uppdrag som lämnats genom finansbemyndigande
(5 kap. 4 § KL).
I bestämmelsen anges att återrapportering ska ske två gånger per år. Många gånger kan det vara ändamålsenligt att samordna återrapporteringen enligt första stycket med de krav på delårsrapport och årsredovisning
som framgår av lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Det måste dock på lokal nivå bestämmas hur
återrapporteringen från respektive nämnd ska ske utöver de regler som framgår av denna lag.
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Av 6 § framgår att det åligger styrelsen att upprätta årsredovisning och delårsrapport enligt gällande regelverk.
FJÄRDE STYCKET
I KL saknas bestämmelser om frekvens, volym och kvalitet på redovisningen enligt första stycket. Det
åligger fullmäktige att fastställa närmare riktlinjer om detta. Enligt förarbetena 2 ska rapporteringen avse en
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts och alltså inte någon
redogörelse för hur enskilda ärenden handlagts.
Redovisningen lämnas till styrelsen, som samordnar de olika nämndernas redovisningar och rapporterar till
fullmäktige. Se också 9 §.
I de fall man valt att ha en krympt nämndorganisation, kan man lägga beredningen av rapporteringen till
fullmäktige på utskott eller på särskilt tillsatta beredningar.
FEMTE STYCKET
Rapporteringsskyldighet åvilar även vissa nämnder enligt speciallagstiftning. Som exempel kan nämnas 16
kap. 6 h § SoL (2001:453) och 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.
SJÄTTE STYCKET
Här erinras om att särskilda regler om återrapportering för kommunstyrelsen finns i x §. Det handlar om
sådana beslut som fattats med stöd av 6 kap. 8 § KL (förstärkt roll för kommunstyrelsen). Denna bestämmelse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes.
INFORMATION OCH SAMR ÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Paragrafen utgör ett slags påbyggnad till den rätt till information som styrelsen enligt 6 kap. 12 § KL har
gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Här har fullmäktige föreskrivit en utvidgad informationsskyldighet för alla nämnder. Syftet med bestämmelsen är att samordningen mellan de olika nämnderna
ska påskyndas, så att inte all information ska gå genom styrelsen.
Orden ”som de behöver i sin verksamhet” tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför informationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt informationslämnande. En
viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas ut. Detta följer av 6 kap. 5 §

2

Prop. 1990/91:117 sid. 160.
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OSL. Denna bestämmelse ålägger myndigheterna att lämna för dem tillgängliga uppgifter till varandra,
under förutsättning att inte sekretess råder eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.
Observera också att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. Utskotten brukar antingen vara
ett beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. Delegerad beslutsrätt
brukar ofta avse individärenden, där behov av information över nämndgränserna inte föreligger.
ANDRA STYCKET
Detta stycke ålägger nämnderna att samråda med varandra. Även denna bestämmelse har till syfte att höja
effektiviteten i kommunen. Inte heller här omfattas utskotten.
TREDJE STYCKET
Stycket är en påminnelse om den reglering av s.k. brukarsamråd, som regleras i 8 kap. 3 § KL. Paragrafen i
KL saknar enligt vår mening direkta rättsverkningar, varför regeln i reglementet har utformats som en ”börregel”.
I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad delegering. Detta innebär att en nämnd som delegerar till anställd får uppställa villkor som innebär att de som
utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig innan beslutet fattas. Föreskrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till villkorad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORG AN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Fullmäktige utnyttjar i denna paragraf sin rätt att enligt 8 kap. 4 § KL besluta att en nämnd får uppdra åt ett
självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning.
Reglerna om självförvaltningsorgan tillkom år 1994. De har företrädesvis använts inom skolans område.
För vidare läsning hänvisas till Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011, SKL Kommentus
Media.
I exemplet har också fullmäktige utnyttjat möjligheten i 8 kap. 4 § KL att låta nämnden delegera vissa ärenden/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.
ANDRA STYCKET
Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorganet. I denna ska självförvaltningsorganets uppgifter anges, liksom antalet ledamöter och ersättare samt hur
dessa utses. Arbetsformerna ska också läggas fast, dvs. hur kallelse ska ske, protokollföring, anmälan till
nämnden etc.
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MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Stycket motsvarar 6 kap. 34 § KL. Rätten för en nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäktige.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Enligt 6 kap. 34 § KL ska styrelsen/nämnden minst en gång om året dels informera om de beslut som fattats
i ärendena, dels informera om vilka ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att medborgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje fullmäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskrivningsbeslut.
När det gäller ärenden i vilka beslut inte fattats inom ettårsfristen, ska dessa avrapporteras två gånger per år.
Fullmäktige ska då också informeras om varför ärendet inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Det är alltid av värde för förslagsställaren att hållas underrättad om hur medborgarförslaget framskrider.
Genom aktuell bestämmelse ska förslagsställaren som huvudregel få veta när ärendet är färdigberett för beslut.
Förslagsställaren kan ha ett intresse av att få närvara vid sammanträdet där beslut fattas i ärendet. En sådan
rätt kan ges av styrelsen/nämnden om fullmäktige medgett detta.3 Det är frivilligt för fullmäktige att medge
närvaro. I förslaget till reglemente har vi valt att ta in två alternativa skrivningar när det gäller närvarorätt. I
sista hand är det dock styrelsen/nämnden själv som avgör om närvaro ska tillåtas, antingen generellt eller i
varje enskilt fall.

3

6 kap. 25 § KL.
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Alternativ 1 innebär att förslagsställaren ges möjlighet att delta i debatten i nämnden och även att själv få
yttra sig.
Alternativ 2 innebär att förslagsställaren enbart har närvarorätt när ärendet behandlas.
En förslagsställare kan aldrig medges rätt att delta vid beslutsfattandet. Närvarorätten kan avse såväl beslut
som ingår som ett led i beredningen inför fullmäktige, som slutliga beslut som styrelsen/nämnden fattar i
anledning av medborgarförslag.
ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kommentar:
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Styckena motsvarar vad som framgår av 6 kap. 23 § KL. En precisering har dock gjorts att en begäran om
extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgift om det som önskas behandlas på det extra sammanträdet. Detta tillägg har gjorts för att motverka att extra sammanträden hålls i onödan. KL innehåller dock
inget sådant krav.
Ordföranden har beslutsrätten när det gäller att bestämma tiden för extra sammanträde. I reglementet föreskrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möjligt” tar exempelvis sikte på att det ibland på grund av brådska inte är möjligt att avvakta samråd med alla.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Ordföranden har rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett sammanträde ska ställas in eller flyttas
till annan dag. Denna rätt omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras på en dag. Särskilda skäl kan exempelvis vara att antalet ärenden är litet.
Ordförandens beslutanderätt gäller bara fram till dess att sammanträdet inletts. När väl mötet börjat är det
styrelsen/nämnden som beslutar om detta.
Om ett sammanträde ställs in eller flyttas ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas
om beslutet. Hur underrättelsen ska ske får anpassas till rådande omständigheter. Det måste dock ske på ett
ändamålsenligt sätt.
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KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast … dagar
före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämnderna. I förtydligande syfte har därför några bestämmelser lagts in.
FÖRSTA STYCKET
I första stycket anges ordförandens ansvar för att kallelse utfärdas. I praktiken ombesörjer normalt en anställd uppgiften på ordförandens ansvar. Om inte ordföranden kan kalla till sammanträde fullgörs uppgiften
av vice ordföranden. I sista hand åvilar ansvaret ålderspresidenten.
ANDRA STYCKET
I andra stycket föreskrivs att kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska även skickas till alla ersättare, oavsett om dessa tjänstgör eller inte. Detta följer av 6
kap. 17 § andra stycket KL.
TREDJE STYCKET
Här regleras hur kallelse ska ske. Det blir allt vanligare att nämnderna vill tillämpa ett system med elektroniska kallelser, varför utgångspunkten är att kallelse sker elektroniskt.
Innan styrelsen/nämnden använder sig av ett sådant förfaringssätt ska fullmäktige enligt vår bedömning
dock först besluta att kallelse och utskick får ske elektroniskt. Så har skett i det här exemplet. Utfallet på
bedömningen av lämpligheten med elektronisk kallelse blir olika beroende på vilken nämnd reglementet
rör. I nämnder med hög frekvens av sekretesskyddade uppgifter kan systemet med elektroniska kallelser
vara olämpligt. En förutsättning för elektroniska kallelser är också att samtliga ledamöter och ersättare har
tillgång till tillräcklig snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De ledamöter som inte har detta måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade med vanlig
post.
Det får på lokal nivå bestämmas hur långt i förväg kallelsen ska skickas. Med ”annan förtroendevald” avses
en sådan förtroendevald som enligt fullmäktiges beslut enligt 4 kap. 28 § KL fått en s.k. insynsplats i styrelsen/nämnden.
FJÄRDE STYCKET
Detta är en ”ventil” av innebörd att en kallelse i särskilda fall får ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Det kan handla om att ett extra sammanträde sätts ut där inte tidsfristen för kallelse kan hållas. Fjärde
stycket möjliggör också att kallelse i vissa fall kan ske per telefon.
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FEMTE STYCKET
Stycket reglerar vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Det är ordförandens sak att avgöra vilka handlingar som ska vara med. Det finns alltså inget krav på att föredragningslista och ärendehandlingar bifogas.
I praktiken brukar emellertid så ske. I en del fall kan mängden handlingar vara stor. Det kan då vara praktiskt att begränsa utskicket. Det kan också vara så att handlingarna till stora delar omfattas av sekretess. Då
kan en viss försiktighet vara påkallad. Ett alternativ kan då vara att ledamöterna bereds tillfälle att hos kommunen ta del av beslutsunderlaget.
Vid elektroniska utskick ställer sig saken annorlunda. Då är mängden handlingar inte i sig något skäl för att
inte göra utskicket. Men det kan också ibland vara försvårande för ledamöterna att förbereda sig för sammanträdet om en väldigt stor mängd handlingar skickas ut.
Även om skyldigheten att skicka med handlingar är utformad som en ”bör- regel”, är handlingsfriheten i
många fall begränsad för ordföranden. I ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens (2017:900) finns
särskilda regler om handläggningen. 4 Bristfälligt underlag kan leda till att ärendet bordläggs eller återremitteras till förvaltningen, med fördröjning som följd. Detta kan föranleda JO-kritik.
Ordföranden ansvarar också för att eventuellt i samråd med presidiet i övrigt ta fram en föredragningslista.
Detta framgår inte av KL. Ordföranden förutsätts vara länken mellan förvaltningen och nämnden. Ordföranden har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämnden som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ärendet behöver dock inte ske vid detta sammanträde.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄ DEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/
nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL
SAMMANTRÄDE PÅ DISTA NS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Enligt 6 kap. 24 § första stycket KL ska fullmäktige i reglemente besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i nämndens sammanträden på distans. I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för
att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden i första hand ska vara

4

Exempelvis 9 § FL första stycket som anger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
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ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund av
långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller att föredragningslistan är
så kort att den inte motiverar ett vanligt sammanträde.
Regeln är utformad som en frivillig möjlighet för nämnden att besluta om sammanträden på distans. I
nämnder där många uppgifter omfattas av sekretess, kommer sannolikt inte distanssammanträden förekomma lika ofta som i andra nämnder.
En särskild fråga när det gäller distanssammanträden är hur man ser till att inte obehöriga kan höra vad som
sägs och se det som visas på bild. I propositionen anvisas att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte sker. 5 Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del på ärendets art.
En tänkbar lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda
lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste
få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl föreskrivs att anmälan ska göras till kansliet. Kansliet förutsätts snabbt vidarebefordra anmälan
till ordföranden. Om föredragningslistan innehåller valärende eller ärende om anställning kan närvaro på
distans inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid eventuell votering (5 kap. 54 §
KL).
TREDJE STYCKET
Här anges att styrelsen och nämnderna får besluta om närmare riktlinjer om distanssammanträden. 6 En särskild fråga är huruvida närvaro på distans är möjlig även i utskott. Lagens förarbeten innehåller ingenting i
ämnet. Den omständigheten att det krävs ett fullmäktigebeslut för att närvaro på distans ska få ske i nämnderna, och att närvaro på distans är ett komplement till fysisk närvaro skulle kunna anses tala mot att även
utskotten omfattas av möjligheten. Å andra sidan står ingenstans i lagen att det inte är tillåtet. Nämnderna
anses vidare ha en rätt att inom vissa ramar bestämma om nämndernas arbetsformer. Rättsläget får bedömas
som oklart.
En annan sak är att närvaro på distans inte i praktiken blir aktuell så ofta i utskotten, eftersom man i stor
utsträckning hanterar individärenden.
NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar.
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar
det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

5

Prop. 2013/14:5 s. 36.

6

Prop. 2013/14:5 s. 35.
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Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Här regleras s.k. insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 28 § KL. Denna paragraf ger fullmäktige
möjlighet att låta förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd rätt att få delta vid
nämnds sammanträde och delta vid överläggningarna, men inte i besluten.
Bestämmelsen är främst avsedd för heltidssysselsatta förtroendevalda med övergripande arbetsuppgifter
som saknar ordförandeuppdrag, för minoritetsföreträdare och för ordförande i styrelsen som inte är heltidssysselsatta.
ANDRA STYCKET
Andra stycket ger styrelsen/nämnden möjlighet att låta andra kategorier närvara vid sammanträde med
styrelsen/nämnden. Stycket har sin grund i 6 kap. 26 § KL. Den som kallats enligt detta stycke får inte
heller delta i besluten. Det kan i vissa ärenden vara viktigt att kunna låta anställda närvara. Det kan exempelvis röra avstängningsärenden i skolan eller återkallelse av serveringstillstånd. I ärenden mot enskild
måste nämnden vara uppmärksam på kommunikationsskyldigheten enligt förvaltningslagen (2017:900).
Framkommer nya uppgifter under sammanträdet kan som huvudregel ärendet inte avgöras utan att den enskilde fått yttra sig.
TREDJE OCH FJÄRDE STYCKET
Det kan vara praktiskt att medge även vissa anställda en rätt att närvara vid sammanträdena. Det kan gälla
exempelvis kommundirektör, förvaltningschef och kommunjurist. En praktisk ordning är att styrelsen/nämnden inför varje ny mandatperiod bestämmer omfattningen på närvarorätten.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
Kommentar: Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap. 16 § KL hur många ledamöter det ska vara i styrelsen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestämmer fullmäktige antalet ledamöter och ersättare. Färre än två ledamöter torde inte vara tillåtet.
I förslaget presenteras två alternativ. Alternativ 2 bygger på att fullmäktige i separat beslut bestämmer hur
många ledamöter en nämnd ska bestå av. Detta alternativ tar sikte på den möjlighet fullmäktige enligt 5
kap. 30 § KL har att under de år då val av fullmäktige förrättats i hela landet, ändra såväl mandatperiod som
antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning. Man kan alltså besluta om ändrat
antal ledamöter och ersättare innan man förrättar valet till nämnden. Med alternativ 2 slipper man då att
ändra i själva reglementet.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov
är beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
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Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,

2.

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

3.

främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt

4.

representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Första stycket gäller generellt för styrelsen och övriga nämnder.
I första punkten ges ordföranden den närmast självklara rollen att leda styrelsens/nämndens sammanträden
och arbete. I denna roll ligger också en (oskriven) ordningsmakt. Ordföranden har en viktig roll att fylla
mellan sammanträdena. Ordföranden ska fungera som en viktig länk mellan förvaltningen, presidiet och
nämnden. Ordföranden måste hålla sig uppdaterad på vilka ärenden som är på väg upp, så att sammanträdesplanering kan genomföras. Ordföranden måste vidare hålla sig uppdaterad på innehållet i reglementet
för styrelsen/nämnden. Vid författningsändringar åligger det ordföranden att verka för att reglementet blir
ändamålsenligt och att nämnden tar ansvar för de frågor som lagts på nämnden.
I andra punkten erinras om ordförandens skyldighet att kalla till sammanträde. Punkten är delvis en upprepning av vad som anges i 24–25 §§.
I tredje punkten erinras om ordförandens skyldighet att vid behov kalla ersättare. Observera dock att även
de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndernas sammanträden och ska underrättas om tid och
plats för sammanträdet, 6 kap. 17 § andra stycket KL. I detta reglemente föreskrivs att kallelse från början
ska skickas även till ersättarna (25 §). Vid förfall underrättas ersättaren om att denne ska tjänstgöra (34 och
35 §§). I förevarande punkt får ordföranden ett ansvar att formellt inkalla ersättare, dock under förutsättning
att tid medges.
I fjärde punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden vid behov är beredda när de tas upp i nämnden. KL föreskriver inget krav på beredning i nämnderna. Beredningens omfattning beslutas i stället ytterst
av nämnden.
En viktig inskränkning i undantaget från beredning är ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens
(2017:900) regler eller enligt speciallagstiftning. En grundtanke bakom förvaltningslagen är den ska bidra
till att myndigheterna får ett så korrekt beslutsmaterial som möjligt för sina beslut och därmed till att besluten blir riktiga i sak. Detta speglas i 9 § förvaltningslagen, som anger att rättssäkerheten inte får eftersättas.
Iakttar nämnden inte 9 § förvaltningslagen kan detta bl.a. bli en fråga för JO.
I femte punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden snarast tas upp vid sammanträde när ärendet
är färdigberett. KL innehåller förvisso inget skyndsamhetskrav. Annorlunda förhåller det sig med ärenden
där någon enskild är part i ärende enligt speciallag och där ärendet handläggs enligt förvaltningslagen.
Enligt 9 § förvaltningslagen ska sådana ärenden handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan
att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningslagen innehåller också regler om s.k. dröjsmålstalan (12 §). Detta
innebär att en överinstans kan förelägga en myndighet att avgöra ett ärende inom viss tid (49 §).
I sjätte punkten läggs ett övergripande uppföljningsansvar på ordföranden.
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Ordföranden ska vara en sammanhållande länk mellan förvaltningen och styrelsen/nämnden, så att styrelsen/nämnden får kontroll över att besluten verkställts.
ANDRA STYCKET
Andra stycket gäller enbart styrelsens ordförande.
Första och andra punkten är en följd av att styrelsens ledande roll och uppsiktsplikt över övriga nämnders
verksamhet enligt 6 kap. 1 och 11 §§ KL. Ordföranden är den som för styrelsens räkning mellan sammanträdena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordförandeskapet. Styrelsens ordförande brukar vara kommunalråd på heltid, men behöver inte vara det.
Tredje punkten är en följd av det samordningsansvar som styrelsen har enligt 6 kap. 1 § KL.
I fjärde punkten ges styrelsens ordförande vissa representationsuppgifter.
Som framgår av texten kan styrelsen besluta om en annan lösning.
PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Begreppet presidium definieras vad gäller nämnderna i 6 kap. 21 § KL. Till skillnad från vad som gäller
fullmäktige, får nämndpresidier ha högst två vice ordförande. Presidiet utgör ett organ i KL:s mening.
En särskild fråga rör hur ett presidium ska väljas; genom en valhandling eller en och en. Förarbetena ger
ingen vägledning. Klart är att presidiet numera utgör ett organ i KL:s mening. Det är också klart att presidiet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proportionellt valsätt när det gäller presidiet. 7 Om valberedningen lämnat ett förslag på presidium och inga andra
förslag finns, torde valet kunna ske genom en valhandling. Föreligger däremot flera förslag bör ledamöterna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara beroende av vem som väljs till ordförande respektive förste vice ordförande.
Fullmäktige har även enligt 6 kap. 21 § andra st. KL getts möjligheten att ”välja ett nytt presidium”. Detta
kan ske om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.
Innebörden är att om ordföranden i nämnden företräder ”fel” parti, ska hela presidiet väljas om, inte enbart
ordföranden. Tanken är att fullmäktige genom valet ska skapa ett nytt presidium med lämplig sammansättning, varvid alla posterna ska övervägas och väljas.

7

Jfr 5 kap. 58 § KL och 6 kap. 42 1 KL.
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ANDRA STYCKET
En fråga i lagen är vilka uppgifter presidiet i en nämnd ska ha. För fullmäktiges del anfördes i förarbetena
till 2014 års ändringar att det fanns behov av att kunna ge fullmäktigepresidiet en mer aktiv roll när det
gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. I 2017 års KL har dessutom
fullmäktiges presidium tilldelats uppgiften att bereda revisorernas budget, 11 kap. 8 § KL.
Vad gäller nämndpresidier har den ändringen gjorts i 2017 års kommunallag att styrelsen och nämnderna
kan delegera beslutanderätt till presidiet. Man bör i så fall fundera över gränsdragningen gentemot exempelvis ett arbetsutskott. Presidiets rätt att fatta beslut ska regleras i delegationsordningen.
Vid fastställandet av presidiets uppgifter bör man ta i beaktande vilken arbetsfördelning man vill ha mellan
presidiet och arbetsutskottet. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definierades och blev ett organ var att man ville möjliggöra återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag vid ändrade
majoriteter i fullmäktige.
I stycket beskrivs presidiets uppgifter. Av lagens förarbeten 8 framgår att det för nämndernas del inte finns
ett lika framträdande behov av att beskriva presidiets uppgifter. Här har presidiet till-delats uppgiften att,
om ordföranden anser det behövs, biträda ordföranden med att planera och leda nämndens sammanträden.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Vid förfall för ordföranden, stadgar KL att vice ordförande ska träda in. Om även vice ordföranden har förfall, träder andre vice ordförande in. Första stycket reglerar situationen när ingen i presidiet kan delta i ett
helt sammanträde eller en del av ett sådant. I det läget får nämnden utse annan ledamot som ersättare för
presidieledamöterna. De två sista meningarna reglerar frågan om vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter fram till dess att valet förrättats.
ANDRA STYCKET
Andra stycket reglerar situationen när presidieledamöterna t.ex. på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. I det här reglementet har vi valt att reglera även vice ord-förandenas frånvaro, inte
bara ordförandens. För att klargöra att ordförandens ersättare inte enbart ska ta hand om själva sammanträdena, anges att ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
En särskild fråga vid långvarigt frånfälle är arvodet. Ordföranden är ju många gånger kommunalråd med
kommunalrådsarvode. Hur denna fråga ska lösas bör framgå av arvodesreglementet i kommunen.

8

Prop. 2013/14:5 sid. 53.
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KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Kommentar:
Första stycket
Kommunalråd definieras i 4 kap. 2 § KL. De kan även ha andra benämningar. I den här paragrafen har vi
valt att enbart använda ordet kommunalråd. Det står dock kommunen fritt att benämna dem på annat sätt.
Ett kommunalråd måste inte längre ha något annat politiskt uppdrag i kommunen. Av den anledningen presenteras här två alternativ till när kommunalråden utses. Enligt alternativ 1 väljs de efter det att styrelse/
nämnder valts. Detta alternativ passar när kommunalråden har andra uppdrag i kommunen. I alternativ 2
utnyttjas den nya regeln i 4 kap. 2 § andra stycket KL om att kommunalråd får utses på första fullmäktige
efter valet. Denna ordning har tidigare enbart varit förbehållen Stockholms kommun (borgarråd), men görs
nu generellt tillgänglig för alla kommuner och landsting.
Alternativ 2 tar sikte på situationen när kommunalråd inte har annat uppdrag.
ANDRA STYCKET
Det är mycket viktigt att fullmäktige bestämmer de olika kommunalrådens ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgifter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kommunen.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
Kommentar: Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i KL. KL kräver att det av reglementet
framgår hur det ska gå till. I reglementet föreskrivs att kallelse alltid från början ska skickas till såväl ledamöter som ersättare. Ersättaren har alltså redan fått en formell kallelse när eventuella förhinder aktualiseras.
Vi har då valt att i stället kalla förfarandet med att kalla in er-sättaren att denne ska underrättas om att
denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.

Reglemente för styrelse och nämnder

46

774

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Kommentar:
Första stycket
Enligt 6 kap. 17 § första stycket KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. I
första stycket har tagits in en regel motsvarande den för fullmäktige, 5 kap. 17 § KL.
Så snart en ledamot anmält förhinder åligger det ordföranden att kalla dit en ersättare.
ANDRA STYCKET
Stycket motsvarar regeln i 5 kap. 19 § KL och innebär att en ordinarie ledamot som inställer sig har företräde till tjänstgöring, oavsett om ersättare kallats in. Detta gäller också om ledamoten kommer för sent.
Lagen anger inte närmare hur inträdet ska gå till. Det är i många fall lämpligast att inträdet sker vid närmast
påföljande ärende. Annorlunda kan det förhålla sig när det gäller omfattande ärenden. Då kan det vara
lämpligt att den ordinarie ledamoten omgående får inträda under ärendets handläggning.
TREDJE STYCKET
I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Om valet av ersättare inte skett proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra i den av fullmäktige bestämda turordningen. Om ingen turordning är
bestämd, kallas de in i den ordning de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val. Om ersättarna utsetts
genom proportionellt val, gäller särskilda regler enligt 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
FJÄRDE STYCKET
Bestämmelsen har sin grund i 6 kap. 17 § tredje stycket KL. Fullmäktige är ålagt att besluta i vilken utsträckning ersättarna ska få delta i debatten och få sin mening antecknad till protokollet. I förarbetena till
KL framgår att ”det för vissa nämnder kan finnas behov av avvikande bestämmelser.” Det bör betyda att
fullmäktige kan bestämma rättigheterna olika för ersättare i skilda nämnder. Om fullmäktige inte gett ersättarna rätt att få sin mening antecknad i protokollet, torde ord-föranden ändå i ett särskilt ärende kunna
medge ersättaren denna rätt. Ersättaren kan dock inte kräva detta.
FEMTE STYCKET
I stycket regleras situationen att en annan ersättare, som står högre på turordningslistan, inställer sig efter
det att en annan ersättare börjat tjänstgöra. Regleringen bygger på att partiväxling – till skillnad från i fullmäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska nominera kandidater till nämnderna. Många gånger byggs koalitioner, där småpartier kan få ersättarplatser i
nämnder, trots att deras eget mandat inte räcker till. Här erbjuds tre olika alternativ.
Alternativ 1 motsvarar till innebörden den skrivning vi haft i vårt tidigare normalförslag till reglemente.
Den ger resultatet att en ersättare som börjat tjänstgöra som absolut huvudregel ska få fortsätta tjänstgöringen, även om en annan ersättare som står högre på turordningslistan dyker upp. Det är först om ”det
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etablerade majoritetsförhållandet” påverkas, som den nytillkommande ersättaren får tjänstgöra. Med detta
begrepp avses det i vårt förra reglemente använda uttrycket ”styrkebalansen mellan partierna”. På många
håll finns idag inga ”etablerade majoritetsförhållanden”. I dessa fall bör man välja något av de andra alternativen.
Alternativ 2 innebär att den första ersättaren ges förtur till tjänstgöring oberoende av turordningen, dock
bara om denne tjänstgör för sitt eget parti. Tjänstgör ersättaren för något annat parti, får alltså ersättaren avträda sin tjänstgöring för någon som står högre upp på turordningslistan.
Alternativ 3 innebär att en ersättare som börjat tjänstgöra alltid har företräde till tjänstgöring, oberoende av
om någon annan ersättare inställer sig. Fördelen med detta alternativ är att det är mycket enkelt att tillämpa.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNST GÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
Kommentar:
Första stycket
Regeln motsvarar i stort den reglering som finns för fullmäktige i 5 kap. 18 § KL.
ANDRA STYCKET
Om ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” även om en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att undvika partiväxling kan man i nämnderna tillämpa
ett system med växeltjänstgöring. Orden ”en gång” i respektive alternativ innebär att rätten till växeltjänstgöring endast får utnyttjas en gång.
Alternativ 1 tar sikte på att ”styrkebalansen påverkats” och överensstämmer med den skrivning vi hade i
tidigare utgåvor. Den skrivningen medför att den ordinarie ledamoten får växeltjänstgöra i mindre utsträckning än i alternativ 2, eftersom växeltjänstgöring enbart tillåts i de fall då ”styrkebalansen mellan partierna”
har påverkats. Detta begrepp kan vara svårtolkat i kommuner med oklara majoriteter.
Alternativ 2 föreskriver att det är tillåtet för en ledamot och en ersättare att tjänstgöra växelvis, men enbart
om ersättaren tillhör ett annat parti. Regeln medför att det går att växeltjänstgöra i alla situationer där ersättaren inte tillhör samma parti, oavsett om det påverkar den inbördes balansen inom blocket.
Alternativ 3 motsvarar den ordning som gäller i fullmäktige. Ledamoten får inte komma tillbaka om denne
avbrutit tjänstgöringen av annan orsak än jäv. Detta alternativ har fördelen att det är enkelt att tillämpa.
Vilken modell som ska tillämpas blir beroende av hur den politiska kartan ser ut (oklara majoriteter och
vågmästare).
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med
rättspraxis vad gäller rätten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
Kommentar: I 4 kap. 24 -26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad
som gäller vid omröstning och beslut. Enligt 4 kap. 25 § KL har en ledamot som grundregel rätt att avstå
från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Enligt 4 kap. 26 § KL är dock en nämndledamot som deltar i
handläggningen av ett ärende skyldig att rösta om ärendet rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Lokutionen ”där detta är möjligt” tar sikte på den situationen. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta,
när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.
I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska
anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit i ett
beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.
I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha
deltagit i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten
meddela vid uppropet att han eller hon avstår från att rösta.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Kommentar: Reservationsrätten regleras i 4 kap. 27 § KL och omfattar bl.a. ledamöter och tjänstgörande
ersättare i styrelsen och övriga nämnder. En förutsättning för reservationsrätt är att man deltagit i avgörandet. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kompletterande föreskrift om detta.
Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering föreligger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservationen också görs i omedelbar anslutning till sammanträdet.
En särskild fråga rör om ledamöter ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av ett särskilt
yttrande. Någon sådan rätt finns inte enligt KL. Protokollet förs på ordförandens ansvar, varför denne i
första hand bör bestämma om det ska tillåtas. Om det blir aktuellt med särskilt yttrande ska begäran härom
göras innan sammanträdet avslutas. Yttrandet kan antingen tas in i själva protokollet eller som en bilaga.
Avfattningen av 5 kap. 67 § KL visar att kommunala protokoll ska vara kortfattade. Mot bakgrund härav
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och att långa protokoll kan bli oöverskådliga, förordar vi en restriktiv hållning till särskilda yttranden. Den
rättsliga statusen på dessa är dessutom oklar. De utgör inte reservationer, utan används många gånger enbart för att utveckla en ståndpunkt, kanske t.o.m. efter ett acklamationsbeslut. Om ordförandens bedömning
ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om yttrandet ska tillåtas.
JUSTERING AV PROTOKO LL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
I fråga om nämndernas protokoll hänvisas i KL till motsvarande regler för fullmäktige (6 kap. 35 § andra
stycket KL). I 5 kap. 69 § KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdesdagen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskriver att ordföranden ska justera protokollet. Detta har dock förutsatts i förarbetena.9
ANDRA STYCKET
Stycket behandlar omedelbar justering. Detta förfarande kan tillgripas när man snabbt vill anslå bevis om
justering och verkställa ett beslut. En omedelbar justering får inte leda till oklarheter om innehållet i beslutet. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den därför redovisas skriftligt före justeringen.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Kommentar: Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd ansvarar för att kungörelse sker
inom ramen för nämndens ansvarsområde. Nämnden ska alltså se till att kungörelse sker på kommunens
anslagstavla. Därvid åligger det nämnden att underrätta styrelsen om ändringens innehåll. Det övergripande
ansvaret för anslagstavlan och författningssamlingen har styrelsen, se 14 och 15 §§ detta reglemente.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
Kommentar: Av 6 kap. 36 § KL följer att kommunen har frihet att reglera frågan om delgivning i reglemente eller särskilt beslut. Enligt bestämmelsen får alltid delgivning ske med ordföranden.

9

Prop. 1990/91:117 s. 193.
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Förslaget innebär att styrelsen/nämnden själv kan besluta om vem som ska vara behörig att ta emot delgivning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart tilllämpa 6 kap. 36 § KL. Detta lämpar sig mindre väl med tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt.
När man beslutar med vilka personer delgivning får ske måste man göra ett val. En förvaltningschef inom
en nämnds område är normalt alltid lämplig att delges. Att utpeka ytterligare någon eller några personer är
också bra, så att man täcker upp exempelvis för semestrar. Observera dock att en föreskrift om att delgivning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade
uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes.
UNDERTECKNANDE AV HA NDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Kommentar: I KL finns inte begreppet behörig firmatecknare. Begreppet ”firmatecknare” står för en representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. I ett
kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna nämndens handlingar. Samtidigt är det fortfarande nämnden som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en beslutsrätt delegerats till någon.
Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna handlingar sammanfalla.10
FÖRSTA STYCKET
Första stycket utgör huvudregeln för rätten att underteckna handlingar.
Stycket tar för det första sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.ex. skriva under ett avtal, vars
ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tar för det andra sikte på beslut som nämnden själv fattar och
som resulterar i att en skrivelse eller något annat ska undertecknas.
ANDRA STYCKET
Här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta de beslut som rör undertecknande och kontrasignering som
man finner ändamålsenliga.
TREDJE STYCKET
Det kan vara praktiskt att ”firmateckningsrätten” sammanfaller med beslutskompetensen när ett beslut har
fattats med stöd av delegation. Det kan med fördel anges direkt i delegationsordningen hur ”firmateckningen” ska vara utformad. Vissa beslut kan dock vara av den karaktären att man av internkontrollskäl vill
att två personer ska skriva under. Ordalydelsen ger stöd för detta förfaringssätt. Delegation kan dock inte
ske till två tjänstemän i förening.

10

Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, s. 89.
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UTSKOTT

11

44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Kommentar: Av 3 kap. 5 § KL följer att fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas.
KL innehåller inte så många bestämmelser om utskott. Det kan därför vara bra att i någon mån reglera
arbetsformerna i reglementet.
När det gäller utskott måste man ta ställning till om det är fullmäktige eller respektive nämnd som ska besluta om utskott. Om fullmäktige inte tar in något om utskott i reglemente får nämnden besluta att utskott
ska finnas.
Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom nämnderna som är politiskt sammansatta. Ett utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt gäller,
6 kap. 42 § KL. Ett utskott kan aldrig ges ställning som nämnd utan utskottet kan enbart svara för beredning av ärenden och fatta beslut med stöd av delegation från nämnden.

11

Mer om utskott finns att läsa i Dalman, i Festskrift Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100 år, 2015 sid. 9-18.
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FÖRSTA STYCKET
Här har fullmäktige med stöd av 3 kap. 5 § första stycket KL beslutat att ett arbetsutskott ska finnas i styrelsen. Styrelsen kan alltså inte avskaffa arbetsutskottet. I övrigt har fullmäktige överlåtit till styrelse och
nämnder att inrätta utskott.
Det finns inga regler i KL som reglerar hur många ledamöter/ersättare det ska vara i ett utskott. Antalet ersättare behöver inte heller vara lika stort som antalet ordinarie ledamöter. Som minimum bör ett utskott ha
tre ledamöter, eftersom ett udda antal ledamöter är att föredra. På det sociala området är dock tre ledamöter
för litet. Detta aktualiserades i ett JO-uttalande (1985/86 s. 278). Där bestod utskottet av tre ledamöter och
tre ersättare. Vid sammanträde hade en ledamot och alla ersättare förhinder. Utskottet fattade då beslut med
enbart ordförande och en ledamot, eftersom utskottet bedömdes kunna fatta beslut om mer än hälften av
ledamöterna var närvarande. I praktiken innebar detta enligt JO att delegation skett till en person (ordföranden med utslagsröst), vilket kom i konflikt med SoL:s bestämmelser.
En särskild fråga är huruvida man i förtid kan entlediga en ledamot i ett utskott. Frågan har inte belysts i
praxis.
Ledamöter i kommunala nämnder åtnjuter ett starkt skydd och kan inte utan vidare bli entledigade. 4 kap. 9
§ KL reglerar när en viss förtroendevald får entledigas. Den förtroendevalde ska ha valts av fullmäktige och
antingen ha vägrats ansvarsfrihet eller dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.
En förutsättning för entledigande är att den förtroendevalde valts av fullmäktige. Nämndens ledamöter
skyddas därför av 4 kap. 9 § KL. Problemet med utskott är emellertid att utskottets medlemmar väljs av
nämnden bland ledamöterna och ersättarna, 6 kap. 42 § KL. De är således endast indirekt valda av fullmäktige. Detta skulle kunna tala för att utskottsledamöterna kan entledigas. Rättsläget är oklart.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att ledamöterna inom kretsen av ledamöter i utskottet ska välja en ordförande och en vice
ordförande. Mandattiden bestämmer utskottet självt.
TREDJE STYCKET
Här regleras den situationen att ordföranden blir förhindrad för en längre tid att fullgöra sitt uppdrag. En
ersättare för denne kan då utses inom kretsen av ledamöterna. Det är viktigt att man reglerar arvodesfrågan
vid längre tids bortovaro.
FJÄRDE STYCKET
Det finns ingen reglering kring ersättarnas närvaro i utskott. Många gånger används utskottet för att fatta
beslut med stöd av delegation i ärenden där sekretesskyddade uppgifter ofta förekommer. För att inte sprida
information i onödan kan det därför vara lämpligt att begränsa närvarorätten i så hög utsträckning som möjligt.
Nämnden bör vid valet av ersättare tänka på att besluta en inkallelseordning.
FEMTE STYCKET
Om utskottets ledamöter och ersättare inte utsetts vid proportionellt val, måste fyllnadsval förrättas vid förtida avgång. Om proportionellt val ägt rum, gäller i stället turordningen enligt valsedlarna.
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SJÄTTE STYCKET
Utskottet bestämmer vilka sammanträdestider som ska gälla. Det är också lämpligt att föra in regler om beslutsförhet. ”Hälften av ledamöterna” innebär att ledamöterna inklusive tjänstgörande ersättare ska uppgå
till minst halva utskottet.
Utskottet förutsätts fatta beslut i enlighet med reglerna för fullmäktige och nämnder, se 5 kap. 53-56 §§ KL.
SJUNDE STYCKET
När det gäller protokoll i beslutsärenden förutsätts utskottet följa 6 kap. 35 § KL i tillämpliga delar. Vid beredning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i föredragningslistan till styrelsens/nämndens sammanträde.
ÅTTONDE STYCKET
Här föreskrivs att utskottet har en beredande funktion i förhållande till nämnden. Nämnderna avgör dock
ytterst själva omfattningen av beredningen.
Utskottet kan också uppträda som delegat. Detta regleras inte i reglementet, utan i delegationsordningen
som styrelsen/nämnden fattar beslut om. Där ska också anges i vilken utsträckning beslut ska anmälas till
styrelsen/nämnden, 6 kap 40 § KL. Utskottets beslutskompetens regleras då i delegationsordningen för
nämnden.
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REGLEMENTE FÖR STYRE LSE OCH NÄMNDER

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder
regioner.

i kommuner och landsting/

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/484

§ 147 Beslut om revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 47/2021, att återremittera ärendet
om revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 217/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 47/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
”landsbygdssäkring” förs in i reglementet enligt tidigare yrkande i
kommunstyrelsens beslut § 43/2021. De föreslår vidare att
”kommundirektören” stryks under närvarorätt för övriga i samtliga
nämnder utom kommunstyrelsens enligt tidigare yrkande. De föreslår
även att ordförandes uppgifter beskrivs enligt tidigare yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-11-01.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 217/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för barn- och utbildningsnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente barn- och
utbildningsnämndens efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-08-19.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

✓ Kommunstyrelsens beslut § 47/2021 ”Beslut om revidering reglemente
barn- och utbildningsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-30.
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 43/2020 ”Beslut Yttrande reglemente Barn- och utbildningsnämnden”, 2020-03-19.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-01
Ärendenummer
2019/484

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden efter ytterligare återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03 (§ 47/2021) att återremittera ärendet
om revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06 (§ 217/2021) återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 47/2021.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 217/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för barn- och utbildningsnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente barn- och
utbildningsnämndens efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 47/2021 ”Beslut om revidering reglemente
barn- och utbildningsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-30.
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 43/2020 ”Beslut Yttrande reglemente Barn- och utbildningsnämnden”, 2020-03-19.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Utredning
Nedan följer en genomgång av varje sakyrkande från kommunstyrelsens
beslut § 47/2021 med en analys om vilka konsekvenser det får om yrkandet
tas med i reglementet.
Landsbygdssäkring
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
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Eftersom det har tillkommit en paragraf om personalansvar är den aktuella
paragrafen numera 8 §.
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte finns något hinder mot att
lägga till landsbygdssäkring i den aktuella bestämmelsen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar även att ovan punkt är områden
som ska beaktas i handläggningen, men att det inte görs någon särskild
prövning av dem i varje beslut. Undantaget är barnrättsbedömning enligt
barnkonventionen, vilket kommunstyrelsen särskilt beslutat om ska ha en
särskild del i tjänsteskrivelsen. Det betyder att ett tillägg i reglementet inte
kommer att innebära att det i varje enskilt ärende görs en specifik
landsbygdssäkring.
En eventuell konsekvens av tillägget kan bli att förvaltningarna i beredningen
av ärenden inte vet vad begreppet innebär och inte heller vad politiker
förväntar sig i en landsbygdssäkring. Detta får i sådana fall visa sig i den
fortsatta hanteringen av ärendena, t.ex. genom återremiss om barn- och
utbildningsnämnden inte är nöjd med beslutsunderlaget i ett specifikt fall.
Närvarorätt
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18
Närvarorätt i Social-och omvårdnadsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen ser inte något hinder mot ändringen. En
konsekvens av en ändring skulle bli att, om kommundirektören önskar närvara
vid ett nämndssammanträde eller om ordföranden önskar att
kommundirektören ska närvara, så måste nämnden medge detta.
Kommunstrategiskt perspektiv
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att
ha in texten ”Frågor som styrelsen ansvarar för men som också kan
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av styrelsen lyftas till
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt.
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Kommunledningsförvaltningen anser att om det är en fråga som kan bedömas
i ”ett kommunstrategiskt perspektiv” är den frågan sannolikt av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det behöver därför inte
regleras i reglementet att kommunfullmäktige ska besluta i frågan. Det kan
snarare leda till tolkningssvårigheter med ytterligare ett begrepp för nämnden
att ta ställning till.
Vidare skulle det strida mot kommunallagen att ange att nämnden kan lyfta
sådana frågor till kommunfullmäktige, eftersom det är ett krav i
kommunallagen att nämnden ska lyfta sådana frågor till kommunfullmäktige.
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Med hänsyn till ovanstående tolkningssvårigheter anser
kommunledningsförvaltningen att det inte är lämpligt med tillägget i
reglementet.
Om kommunstyrelsen trots det önskar föreslå fullmäktige ändringen bör
följande övervägas:
- är avsikten att bestämmelsen ska omfatta frågor utöver de som anges i
5 kap. 1 § kommunallagen, dvs. de av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen.
- problematiken med att barn- och utbildningsnämnden kan lyfta enligt
förslaget i jämförelse med att fullmäktige ska fatta beslut om den
kommunstrategiska frågan även är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Samråd med myndigheter
- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
Kommunledningsförvaltningen ser inget hinder mot det föreslagna tillägget.
Enligt 8 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet inom sitt
verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. Enligt förarbetena till
bestämmelsen (prop. 2016/17:180 s. 293) är samverkansskyldigheten
generell men inte obegränsad. Det betyder att kommunens nämnder redan
ska samverka med andra myndigheter när det finns behov.
Ordföranden
- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barnoch utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden
bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
I förslaget till reglemente ser 19 § ut som följer:
Ordföranden ska:
1)
2)
3)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Kommunstyrelsen
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4)
5)
6)

Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.

Kommunledningsförvaltningens förslag till 19 § i reglementet stämmer överens
med SKR:s förslag på reglemente (se s. 42-43).
Kommunledningsförvaltningen tolkar yrkandet som att 19 § ska se ut som
följer:
Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräda
nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
6) Kalla ersättare.
7) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
8) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
9) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
Kommunledningsförvaltningen ser inte något hinder mot ändring av 19 § i
reglementet. Så länge avsikten är att samtligt i förslaget ska vara kvar och att
visst tillägg ska göras kan kommunledningsförvaltningen inte se några direkta
konsekvenser av en ändring.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen har härmed gjort en konsekvensanalys av de
sakyrkanden som framfördes på kommunstyrelsen 2021-03-03 och anser att
återremissen är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen har även gjort ändringar i 11 § i reglementet,
efter att fullmäktige har beslutat att beslut med anledning av E-förslag alltid
ska fattas av fullmäktige. I övrigt kvarstår förvaltningens ursprungliga förslag
till reglemente. Förvaltningen har alltså inte genomfört någon av de ändringar
som var föreslagna i sakyrkandena i det aktuella beslutet. Detta eftersom
kommunstyrelsen återremitterade ärendet och därmed aldrig fattade beslut
om att bifalla sakyrkandena.
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-06

Kommunstyrelsen

2019/484

§ 217 Beslut om revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 47/2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har, § 47/2021, beslutat att återremittera ärendet om
revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.”
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för barn- och utbildningsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 47/2021.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskott § 112/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för barn- och utbildningsnämnden”, 2021-09-22.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente barn- och
utbildningsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 47/2021 ”Beslut om revidering reglemente
barn- och utbildningsnämnden”, 2021-03-03.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021-10-06

Kommunstyrelsen

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-30.
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 43/2020 ”Beslut Yttrande reglemente Barn- och utbildningsnämnden”, 2020-03-19.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-19
Ärendenummer
2019/484

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Beslut om revidering reglemente barn- och utbildningsnämnden
efter återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2021-03-03 (§ 47/2021) beslutat att återremittera
ärendet om revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande. Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 47/2021 ”Beslut om revidering reglemente
barn- och utbildningsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-30.
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 43/2020 ”Beslut Yttrandereglemente Barn- och utbildningsnämnden”, 2020-03-19.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Utredning
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Arbetsmiljöansvar och dess delegering
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-13 (§ 18/2021) att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.
Inom ramen för den utredningen har följande framkommit. Enligt 6 kap. 6 §
kommunallagen (2017:725, KL) ska nämnderna var och en inom sitt område
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning
som gäller för verksamheten.
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Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) gäller lagen för varje
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.
AML utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de reglementen
som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som respektive nämnd
ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se till att dessa regler
följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av nämndernas
reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal.
Med hänsyn till ovanstående har kommunstyrelsen beslutat att ta bort den
aktuella delegeringen från delegationsordningen samt att uppmana
nämnderna att ta in delegationen i sina delegationsordningar. Reglementena
påverkas inte av denna fråga.
Eventuell förändring av om kommunstyrelsen ska vara anställningsnämnd
påverkar reglementena
Det är fullmäktige som bestämmer hur nämnderna i en kommun ska
organiseras. Fullmäktige får enligt 6 kap. 2 § kommunallagen (2017:725, KL)
besluta
1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela
kommunen,
2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av
kommunen,
3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera
anläggningar, och
4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.
I Tidaholms kommun har fullmäktige beslutat att organisera nämnderna utifrån
p. 1, genom att i reglementena tilldela de olika nämnderna ansvar över olika
verksamheter i hela kommunen.
I kommunstyrelsens reglemente anges dock att kommunstyrelsen är
anställningsmyndighet för hela kommunen (§ 8). Detta betyder att
kommunstyrelsen får karaktär av att vara utförarnämnd och att övriga
nämnder får karaktär av att vara beställarnämnder, när det gäller personal.
Det vill säga att kommunstyrelsen har fått i uppdrag av fullmäktige att anställa
personal och sedan tillhandahålla denna personal till övriga nämnder. Det är
dock inte så som nämndsorganisationen ser ut i Tidaholms kommun,
reglementena är inte i övrigt utformade för en sådan organisation.
Vidare regleras följande gällande nämndernas ansvar och befogenheter i
kommunallagen. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om (6 kap. 3 §
KL). Vidare ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten (6 kap. 6 § KL).
Utgångspunkten i kommunallagen är således att nämnderna ska bedriva sitt
arbete självständigt. När nämnden formellt sett inte är anställningsmyndighet
och därmed inte äger sin viktigaste resurs, personalen, uppkommer frågan om
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det går att särskilja personalansvar från verksamhetsansvar. Den frågan blir
normalt löst genom att organisering utgår från beställar-utförarmodellen.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att ovan inte har inneburit några
problem i praktiken när kommunstyrelsen varit anställningsmyndighet. Det är
dock viktigt, eftersom fullmäktige har beslutat att organisera nämnderna så att
de ansvarar för olika verksamheter, att ändra reglementena så att även
nämnderna är anställningsmyndighet för den personal som arbetar inom
nämndens förvaltning. Detta för att nämnden fullt ut ska kunna ta det ansvar
som krävs enligt kommunallagen.
De frågor som kvarstår i kommunstyrelsens reglemente gällande personal är
av sådan övergripande karaktär att styrelsen inte ges en alltför ingripande roll i
förhållande till nämndernas ansvar för förvaltningen. De bör därmed vara kvar
i reglementet.
När det gäller förvaltningschefer och förvaltningsekonomer är det lämpligt att
dessa även fortsatt anställs av kommunstyrelsen. Det är också i enlighet med
SKR:s förslag på reglemente.
Upplysningsvis har detta inte någon påverkan på de flesta arbetsrättsliga
regler. Eftersom kommunen är en och samma juridiska person, utgör
kommunen arbetsrättsligt också en och samma arbetsgivare.
Frågor av principiell betydelse
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Det finns inte någon skrivning i förvaltningens förslag till reviderade
reglementen om frågor av principiell betydelse eftersom detta är reglerat i
ovan bestämmelse och därmed redan är tillämplig i samtliga nämnders arbete.
Det är inte heller med i SKR:s mall som förvaltningen har utgått från. En
nämnd, eller styrelsen, ska alltså redan lyfta sådana frågor till fullmäktige.
Om detta inte görs riskerar beslutet att upphävas vid en laglighetsprövning.
Det kan även påverka fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för nämnden eller
styrelsen.
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte är nödvändigt med ett tillägg i
reglementet.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen bedömer att återremissen härmed är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen bör besluta
föreslå fullmäktige att anta förslaget till nytt reglemente för barn- och
utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
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§ 47 Beslut om revidering reglemente barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Barn- och utbildningsnämnden har 2020-03-19 yttrat sig över förslaget och har
lämnat förslag på ändringar i förslaget till reglementet:
•
•

•
•

Inledande skrivning om barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområden i § 1 och uppgifter, som ändras i enlighet med
nämndens förslag.
Ändring i § 11 gällande e-förslag. Förvaltningen anser inte att
ändringen ska göras då meningen är tillräckligt tydlig. Det behöver inte
anges att någon närvarorätt inte finns då nämndsmöten i normalfallet
sker bakom stängda dörrar enligt 6 kap. 25 § kommunallagen.
Tidigare § 18 är med även i det nya förslaget, i § 21.
Regeln om beslutsförhet (§ 16 i tidigare reglementet) är inte med i
SKR:s mall och den framgår även av 6 kap. 27 § kommunallagen
varför förvaltningen inte anser att den behöver vara med i
reglementet.

Förvaltningen har även gjort vissa ändringar utifrån att kultur- och
fritidsnämnden hade synpunkter på en del bestämmelser i de gemensamma
delarna. För barn- och utbildningsnämndens del innebär det att tillägg har
gjorts i §§ 11 och 18, § 12 har lagts till, stavfel har rättats i §§ 26 och 27 och i
§ 31 har kommunchefen ändrats till förvaltningschefen.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för barn- och utbildningsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18
Närvarorätt i Barn- och utbildningsnämnden.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att
ha in texten ”Frågor som nämnden ansvarar för men som också kan
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av nämnden lyftas till
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt.
Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barnoch utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden
bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering:
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas.
Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena.
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
✓ Arbetsutskottets beslut § 13/2021 ”Beslut om revidering reglemente
barn- och utbildningsnämnden”, 2021-02-17.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-30.
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 43/2020 ”Beslut Yttrandereglemente Barn- och utbildningsnämnden”, 2020-03-19.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Sändlista
Kommunledningsförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för barn- och
utbildningsnämnden
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Barn- och utbildningsnämnden har 2020-03-19 yttrat sig över förslaget och har
lämnat förslag på ändringar i förslaget till reglementet:
•
•

•
•

Inledande skrivning om barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområden i § 1 och uppgifter, som ändras i enlighet med
nämndens förslag.
Ändring i § 11 gällande e-förslag. Förvaltningen anser inte att
ändringen ska göras då meningen är tillräckligt tydlig. Det behöver inte
anges att någon närvarorätt inte finns då nämndsmöten i normalfallet
sker bakom stängda dörrar enligt 6 kap. 25 § kommunallagen.
Tidigare § 18 är med även i det nya förslaget, i § 21.
Regeln om beslutsförhet (§ 16 i tidigare reglementet) är inte med i
SKR:s mall och den framgår även av 6 kap. 27 § kommunallagen
varför förvaltningen inte anser att den behöver vara med i
reglementet.

Förvaltningen har även gjort vissa ändringar utifrån att kultur- och
fritidsnämnden hade synpunkter på en del bestämmelser i de gemensamma
delarna. För barn- och utbildningsnämndens del innebär det att tillägg har
gjorts i §§ 11 och 18, § 12 har lagts till, stavfel har rättats i §§ 26 och 27 och i
§ 31 har kommunchefen ändrats till förvaltningschefen.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Beslutsunderlag
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 43/2020 ”Beslut Yttrandereglemente Barn- och utbildningsnämnden”, 2020-03-19.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sändlista
BUN

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
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§ 43 Beslut Yttrande - Reglemente barn- och utbildningsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 18 december 2019 mottagit en
begäran om yttrande från kommunledningsförvaltningen med anledning av att
kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Beslutsunderlag
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 32/2020
”Beslut Yttrande - Reglemente barn- och utbildningsnämnden”, 202003-04.
✓ Tjänsteskrivelse, ”Beslut om yttrande över förändring av barn- och
utbildningsnämndens reglemente”, kvalitetsutvecklare Lena Kulin,
2020-01-07.
✓ Tjänsteskrivelse "Begäran om yttrande" med bilagor, kommunjurist
Jenny Beckman, 2019-12-18.
✓ Förslag till nytt reglemente.
✓ Nuvarande reglemente.
✓ SKR:s reglemente för styrelse och nämnder – mars 2019.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
tillsända kommunstyrelsen ett yttrande över förändringen av barn- och
utbildningsnämndens reglemente i enlighet med förvaltningens förslag
samt med tillägget att avsnitten § 18 ”Förhinder” och § 16
”Beslutsförhet” i det ursprungliga reglementet bör kvarstå.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillsända kommunstyrelsen
ett yttrande över förändringen av barn- och utbildningsnämndens
reglemente i enlighet med förvaltningens förslag samt med tillägget att
avsnitten § 18 ”Förhinder” och § 16 ”Beslutsförhet” i det ursprungliga
reglementet bör kvarstå.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Antaget av kommunfullmäktige 1998-06-15. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15, 2011-04-27, 2014-11-24 2015-10-26, 2018-10-29 samt
2021-.

A Barn- och utbildningsnämndens uppgifter
§ 1 Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800).
Nämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, kulturskola,
elevhälsa, elevboende samt vaktmästeri.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för:
•
•
•

Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar enligt 29 kap. 9 § skollagen.
Att utöva tillsyn över verksamhet som bedrivs i fristående förskola och
fristående skolbarnomsorg samt fristående pedagogisk omsorg.
Kommunens uppgifter avseende skolskjuts i Tidaholms kommun.
Nämndens uppgifter regleras i särskilt reglemente.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
•
•
•
•

Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.

806

5/13

B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden
ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef och förvaltningsekonom som anställs av styrelsen.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
kommunstyrelsens reglemente.
§ 6 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 7 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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§ 8 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 9 Förvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 10 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
§ 11 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
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§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga.
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C Barn- och utbildningsnämndens sammansättning och
arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Nämnden består av elva ledamöter och sju ersättare som utses av fullmäktige.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 19 Ordföranden
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.
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§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
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För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
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Antaget av kommunfullmäktige 1998-06-15. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15, 2011-04-27, 2014-11-24 2015-10-26, samt 2018-10-29
samt 2021-.

A Barn- och utbildningsnämndens uppgifter
§ 1 Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800).
Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna,
utbildning i svenska för invandrare, viss uppdragsutbildning samt kommunal
musikskola kulturskola, elevhälsa, elevboende samt vaktmästeri.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för:
•

•
•
•

Det kommunala informationsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år
som har valt att inte studera på gymnasiet eller avbrutit sina studier.
Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar enligt 29 kap. 9 § skollagen.
Samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom ramen för
lag (2010:197) om etableringsansvar för nyanlända invandrare.
Att utöva tillsyn över verksamhet som bedrivs i fristående förskola och
fristående skolbarnomsorg samt fristående pedagogisk omsorg.
Kommunens uppgifter avseende skolskjuts i Tidaholms kommun.
Nämndens uppgifter regleras i särskilt reglemente.

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
•
•
•
•

Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska, inom sina respektive sitt verksamhetsområden, följa vad som
anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra. Nämnden ska, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för
att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef och förvaltningsekonom som anställs av styrelsen.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
kommunstyrelsens reglemente.
§ 6 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 5 Planering, uppföljning och redovisning
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och avgörande frågor inom verksamheten samt anger riktlinjer och prioriteringar
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar dessutom för
långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten.
2) Nämnden ska till fullmäktige yttra sig över förslag, framställningar,
medborgarförslag och motioner. Nämnden ska bereda och besluta i de
medborgarförslag som fullmäktige har överlämnat för beredning och
beslut.
3) Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställdhet, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa
samt arbetsrätt och personalförsörjning
5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem:
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- i reglemente,
- genom finansbemyndigande
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till nämnden har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.
§ 7 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 6 8 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen, nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda med styrelsen och/eller annan nämnd när dess
verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
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in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

§ 7 9 Ekonomisk fFörvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 8 10 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer samt mandattid.
§ 9 Motioner och medborgarförslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade medborgarförslag och motioner inom
tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden föreslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta framgå av beslutet.
I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett medborgarförslag gäller följande:
När ett medborgarförslag beretts färdigt och nämnden ska fatta beslut om
medborgarförslaget ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att
den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fattas.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Styrelsen
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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§ 11 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
§ 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 11 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. Nämnden
ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning.
Nämnden ansvarar även för att kontinuerligt rapportera eventuella uppdateringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är arkivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen.
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C Barn- och utbildningsnämndens sammansättning och
arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Barn- och utbildningsnämnden Nämnden består av 11 elva ledamöter och 7
sju ersättare som utses av fullmäktige.
Barn- och utbildningsnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt
bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i nämnden som har flest tjänsteår i nämnden
bakom sig. Vid lika tjänsteår ska den äldste av dem utfärda kallelsen.
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När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 16 Beslutsförhet
För att nämnden ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
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§ 18 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 19 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 20 Jäv eller annat hinder
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 21 19 Nämndens oOrdföranden
Nämndens oOrdföranden ska:
1) I egenskap av nämndens främste företrädare ha uppsikt över nämndens verksamhet.
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2) Se till att nämndens, och utskottets, ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål.
3) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
4) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och
ta initiativ i dessa frågor.
5) Främja samverkan mellan nämnden, styrelsen och övriga nämnder.
6) Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, under
konferenser och vid sammanträden om inte nämnden bestämmer annat i särskilda fall.
1)
2)
3)
4)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
6) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 22 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får den i nämnden med flest tjänsteår
fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
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§ 23 Nämndens arbetsutskott
Nämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer eller på initiativ av ordföranden. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och inkallad ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskottet ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
Under utskottets sammanträden får ersättare närvara endast om en ledamot
är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning
fullmäktige har beslutat. Om en ledamot eller ersättare, som inte har utsetts
via proportionellt val, avgår ska ett fyllnadsval förrättas så snart som möjligt.
§ 24 Utskottets uppgift
Utskottet ska
1) Bereda ärenden inför nämndens sammanträde, i den omfattning som
nämnden bestämmer.
2) Initiera ärenden som fordrar beslut av nämnden.
3) Besluta i ärenden som är delegerade till utskottet.
4) Besluta i brådskande ärenden.
§ 25 Närvarorätt för övriga
Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet,
tillika kommunstyrelsens vice ordförande, har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får även medge att
annan ledamot i styrelsen närvarar vid nämndens sammanträden och deltar i
nämndens överläggningar om särskilda skäl föreligger. Den förtroendevalde
har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Rätten kan utnyttjas efter samråd med nämndens och kommunstyrelsens
ordförande.
Nämnden får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskilt sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närvara vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.

827

13/17

§ 26 Justering av protokoll
Såväl nämndens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för protokolljustering.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast nästkommande arbetsdag
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Delegering av ärenden
Nämnden får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss
grupp av ärenden. Delegaterna ska redovisas i en, av nämnden upprättad,
delegationsordning eller genom annat beslut i nämnden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till nämnden om
det finns särskilda skäl för detta.
Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt, gäller i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för styrelsen i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering.
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Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrelsen.
§ 29 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämnden beslutat vara behörig.
§ 30 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd
som nämnden bestämmer. Nämnden får genom beslut uppdra åt annan/andra att verkställa undertecknandet.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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§ 30 Delgivningsmottagare

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller
annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
§ 32 Utskotten
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på
initiativ av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på distans regleras i § 17.
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Förord
I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder i kommuner och landsting/
regioner. Det är en reviderad utgåva av det underlag till reglemente som ursprungligen gavs ut av Svenska
Kommunförbundet 1992. Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett
exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
För att underlätta anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbundsjuristen Lena Dalman med biträde av förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma
vid avdelningen för juridik.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll mars 2019.
Stockholm, mars 2019

Germund Persson
Avdelningen för juridik
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REGLEMENTE FÖR STYRELSE OCH NÄMNDER
INLEDNING
Detta är ett styrelse- och nämndreglemente. Som bakgrund till reglementet och kommentarerna till detta
beskrivs i kapitel 1 fullmäktiges uppgifter i förhållande till styrelsen och nämnderna. Detta avsnitt är inte
avsett att ingå i själva reglementet.
Den första delen av reglementet innehåller för styrelsen specifika bestämmelser (avsnitt A).
Därefter kommer för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser (avsnitt B).
Dessa är alltså tänkta att, om inte annat anges, kunna tas in såväl i styrelsens som i nämndernas reglementen.
Liksom i föregående upplaga har vi uteslutit specialbestämmelser för olika nämnder, eftersom
utformningen av sådana uppvisar mycket stora lokala variationer. Vissa bestämmelser i avsnitt A är dock
av intresse för nämnderna. Detta gäller 1 § (nämndens uppgifter, som alltid måste anges), 6 § (ekonomi och
medelsförvaltning om denna ska ligga hos nämnden), 7 § (om fullmäktige har delegerat uppgifter till nämnden), 8 § (personalpolitik om denna är decentraliserad), 9 § (uppföljning) och 10 § (processbehörighet om
denna enligt reglemente ska ligga hos nämnden).
En viktig inskränkning är att vi inte har redovisat något särskilt reglemente för landstingsstyrelse/ regionstyrelse och landstingskommunala nämnder. Orsaken till detta är att vi har ett förhållandevis litet antal
landsting/regioner och att de olika landstingen/regionerna uppvisar stora organisatoriska olikheter. I stora
delar kan dock bestämmelserna användas även av landstingen/regionerna.
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KAPITEL

1

FULLMÄKTIGES UPPGIFTER
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller
enligt statlig myndighets beslut.
Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL
eller andra författningar.
Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
ramar för kommunens upplåning,
övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
mottagande av donationer,
mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.
Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.
Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA STYCKET
Det här avsnittet utgör utgångspunkten för hela reglementet. Ramlagen för den kommunala verksamheten
är KL med bl.a. regler om ansvar och beslutsformer. Läsaren erinras om att det vid sidan av KL finns ytterligare speciallagar som reglerar den kommunala verksamheten.
TREDJE STYCKET
Här behandlas fullmäktiges uppgifter. Dessa regleras i grunden i 5 kap. 1 § KL. Denna paragraf är dock
allmänt hållen. Den lämnar ett utrymme för fullmäktige att själv bestämma vilka olika ärendetyper som
fullmäktige vill ha beslutanderätt i. Därför har här tagits in en katalog över vilka ärenden fullmäktige ska
besluta i. Paragrafen är tänkt som ett förtydligande av gränsen mellan fullmäktige å ena sidan samt styrelse/nämnder å andra sidan.
5 kap. 1 § KL reglerar inte bara gränsen för vad som kan delegeras till nämnd med stöd av 5 kap. 2 § KL
och vad som tillhör fullmäktiges exklusiva beslutsområde. Den klargör tillsammans med 6 kap. 3 § KL
också fördelningen av beslutanderätten mellan fullmäktige och nämnderna. Av 6 kap. 3 § KL följer att
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nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för den förvaltande verksamheten t.ex. inom
egendoms- och medelsförvaltningen.
Katalogen ska ses som ett exempel och måste anpassas till lokala förhållanden.
FJÄRDE STYCKET
Begreppet kommunalråd, liksom landstingsråd och oppositionsråd definieras i 4 kap. 2 § KL. Dessa förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Fullmäktige bestämmer hur många kommunalråd det ska finnas, deras ansvarsområden och deras benämning,
samt utser personerna.
En nyhet i 2017 års KL är att ett kommunalråd inte behöver inneha något annat förtroendeuppdrag i kommunen (prop. 2016/17:171 s. 177). De får också väljas redan vid första sammanträdet i fullmäktige efter
valet.
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KAPITEL

2

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND
A. STYRELSENS UPPGIFTER
ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad
fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
FÖRETAG OCH STIFTELSER
4 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL
är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,

Reglemente för styrelse och nämnder

9

841

c.

3.
4.
5.
6.

handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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UPPFÖLJNINGSF UNKTION EN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och
art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDE RNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta
reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt
artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
1.
2.

i reglemente,
genom finansbemyndigande.

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
INFORMATION OCH SAMRÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
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ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast … dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
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NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta
i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är
beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.
2.
3.
4.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte
styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
JUSTERING AV PROTOKOLL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
UTSKOTT
44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Reglemente för styrelse och nämnder

17

849

Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att
kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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KAPITEL

3

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND MED KOMMENTARER
A. STYRELSENS UPPGIFTER

ALLMÄNT OM STYRELSEN S UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen
(2017:725), KL, och annan lagstiftning.
Kommentar: Paragrafen reglerar mer översiktligt styrelsens roll och vilka olika funktioner den ska ha. Systematiken skiljer sig något åt från den som anges i KL. I reglementet får styrelsen fyra funktioner/uppgifter:





ledningsfunktionen,
styrfunktionen,
uppföljningsfunktionen och
särskilda uppgifter

Första stycket
I första stycket klargörs att styrelsen ska ha helhetsansvaret för kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta innebär inte att styrelsen har det primära verksamhetsansvaret
överallt, utan att styrelsen mer har en sammanhållande roll. Detta kommer till uttryck i begreppet ”helhetsansvar”.
ANDRA STYCKET
Andra stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap. 1 § första stycket KL. Styrelsen intar en särställning bland
nämnderna genom att den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Styrelsen har att skaffa sig överblick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. KL ger dock som utgångspunkt inte styrelsen några särskilda maktmedel. Uppsikten
måste i princip anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om
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det är möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. I 2017 års KL har dock
införts en möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen en stärkt ställning i förhållande till de övriga nämnderna, se nedan.
TREDJE STYCKET
KL möjliggör en hög grad av målstyrning. Nämnderna är enligt 6 kap. 5 § KL skyldiga att till fullmäktige
redovisa hur de fullgjort sina åtaganden som lämnats till dem inom ramen för ett finansbemyndigande.
Detta framgår också av 20 § i reglementet. På grund av beredningstvånget ska i princip alla ärenden gå via
styrelsen. Det är då naturligt att styrelsen åläggs en styrande och samordnande roll.
Mot bakgrund av styrelsens viktiga roll när det gäller styrningen, är det också naturligt att det i första hand
ankommer på styrelsen att ta fram styrdokument som kan antas av fullmäktige.
FJÄRDE STYCKET
Detta stycke motsvarar 6 kap. 11 § KL. Styrelsen ska ha ett övergripande uppföljningsansvar.
FEMTE STYCKET
Detta är en viktig täckbestämmelse. Förutom att den tar sikte på vissa angivna specialuppdrag klargör den
att de uppgifter som inte lagts på annan nämnd ska skötas av styrelsen. Bestämmelsen är viktig att ha med
för det fall att man glömt att ta upp någon uppgift i något annat reglemente.
ALTERNATIVA POLITISKA ORGANISATIONER
Reglementet utgår från den traditionella organisationen med styrelse och nämnder. På senare år har det blivit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämnder. Det mest extrema fallet är att man enbart har en styrelse med olika utskott samt en ”myndighetsnämnd”
(”utskottsmodellen”). Myndighetsnämnden får för det första hantera ärenden som rör tillsyn över den egna
verksamheten eller ärenden där kommunen själv uppträder som part. För att avlasta styrelsen i massärenden
får myndighetsnämnden också på många håll hantera individärenden. Motivet till denna alternativa organisationsform varierar. Att vitalisera fullmäktige och skapa helhetssyn nämns ofta som skäl. Ekonomiska
hänsyn tas säkerligen också många gånger. Genom att i princip koncentrera all politik till styrelsen, uppnår
man lättare en samsyn runt de ekonomiska prioriteringarna i kommunen. Kostnaderna för arvoden till förtroendevalda minskar också.
Det finns dock nackdelar med systemet. Från demokratisk synpunkt kan riktas invändningar när det blir så
få personer som engageras i den kommunala politiken. Styrelsen får ett mycket stort antal ärendetyper/ärenden att hantera, med risk att kvaliteten i handläggningen försämras. Mycket måste delegeras till utskotten,
vars ledamöter kan hämtas enbart ur nämnden. Sekretessfrågor kan också bli besvärliga, eftersom en sekretesskyddad uppgift inte får utnyttjas i annan verksamhet än där den inhämtats. Myndighetsnämnden kan
också, om den får funktionen som en renodlad ”jävsnämnd” (dvs. enbart hantera ärenden enligt 6 kap. 7 §
KL) få ett så litet antal ärenden att kompetensen i nämnden inte kan upprätthållas.
STÄRKT STÄLLNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Som ett svar på ovan nämnda alternativa politiska organisationer har i 2017 års kommunallag införts en
möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen rätt att fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders verksamhet (6 kap. 8 § KL). Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
Om man vill ge styrelsen en förstärkt roll kan man tänka sig följande lydelse:
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KOMMUNSTYRELSEN FÅR FATTA FÖLJANDE BESLUT RÖRANDE NÄMNDERNAS VERKSAMHET:









Beslut om anställningsstopp,
Beslut om strategiska personalfrågor,
Beslut om stopp för ytterligare investeringar,
Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande ramar:…….,
Beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier
Beslut om etiska riktlinjer i kommunen
Slutligt beslut när två nämnder är oense

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.
Kommentar: Av propositionen till 2017 års lag framgår att det finns ett behov av att ge styrelsen ytterligare rättsliga befogenheter.1 De nya reglerna har införts i syfte att stärka styrelsens sammanhållande roll
och att förbättra styrelsens möjlighet att anlägga ett helhetsperspektiv på den kommunala verksamheten.
För att kommunstyrelsen ska få ökade styrmöjligheter över andra nämnder kräver kommunallagen att fullmäktige anger vissa specifika förhållanden och tydliga ramar härför. Fullmäktige måste alltså lägga stor
vikt på att ange i vilka fall kommunstyrelsen får fatta beslut. Detta är också viktigt inte minst från ansvarsoch revisionssynpunkt.
Bestämmelsen har utformats som en fakultativ bestämmelse, att kommunstyrelsen ”får” fatta beslut. Detta
betyder att det normala är att nämnderna fattar beslut i angelägenheterna ifråga, men att styrelsen kan gå in
när styrelsen ser behov av det. Ingenting hindrar dock att man utformar bestämmelsen som att styrelsen alltid fattar beslut i vissa angelägenheter.
Som framgår av katalogen ovan är det många ekonomiska beslut som läggs hos styrelsen. Tanken bakom
detta är att man utan att tvingas omorganisera verksamheten till ”utskottsmodellen” kan ge styrelsen bättre
styrmöjligheter. Katalogen ska inte ses som uttömmande, utan praxis får med tiden visa hur kommuner och
landsting utnyttjar regeln.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Kommentar: Här regleras styrelsens övergripande ansvar för helheten i kommunen. Bestämmelsen är ett
utflöde av 6 kap. 1 § KL. Varje nämnd har att följa sitt reglemente och sörja för en ändamålsenlig organisation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamålsenlig på ett övergripande plan.
Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämnderna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i reglementen.

1

Prop. 2016/17:171 s. 160
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning.
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen är avsedd att ge styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva ledningsfunktionen
enligt 6 kap. 1 § KL. Paragrafen ska ses som ett exempel och måste anpassas efter lokala förhållanden.
Styrelsen har också en rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 38 § KL. Denna regleras i 9 § femte punkten.
FJÄRDE PUNKTEN:
Vad gäller säkerhetsfrågorna tar punkten sikte på de interna/verksamhetsegna säkerhetsfrågorna. I detta
ansvar ligger att identifiera risker, upprätta/ kontinuerligt uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser samt att
vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller motverka att riskerna förverkligas. Det kan innebära allt från
förebyggande säkerhetsarbete till att se till att adekvat försäkringsskydd finns.
SJUNDE OCH ÅTTONDE PUNKTEN:
Här regleras styrelsens roll när det gäller högre tjänstemän. Direktören ska enligt 7 kap. 1 § KL utses av
styrelsen. Styrelsen ska också besluta om en instruktion för kommundirektören. Lämpligen sker framtagandet av instruktion i samråd med direktören. Utseendet av kommundirektör och beslut om instruktion kan
inte delegeras.
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Vi har i detta reglemente även lagt på styrelsen att anställa förvaltningschefer. Jämför 18 § detta reglemente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruktion för förvaltningschefer. Det finns dock inte något lagligt hinder mot att upprätta instruktion (se prop.
2016/17:171 s. 202).
TIONDE PUNKTEN:
Punkten tar sikte på sådana program som regleras i 5 kap. 3 § KL och som ska antas av fullmäktige minst
en gång per mandatperiod. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagen innehåller
inget krav på att motsvarande program ska upprättas för verksamheter i egen regi. Det finns dock inget som
hindrar detta.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Styrelsen får här ett generellt uppdrag att besluta om hur fullmäktiges ärenden ska beredas, såvida inte fullmäktige beslutat något annat. Detta följer av 6 kap. 13 § KL. Styrelsen ges också rätten att delegera beslut
angående remiss av dessa ärenden till enskild förtroendevald. Detta kan vara en praktisk lösning för att påskynda beredningsprocessen.
Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kommunen som styrelsen har. Det kan handla om













viss planering av användningen av mark och vatten samt utveckling av strategiskt viktiga områden,
miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor,
natur- och vattenvårdsfrågor,
bostadsfrågor,
energifrågor inklusive frågor om energihushållning,
statistik och samhällsanalys,
utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet,
kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället),
trafikförsörjning och infrastruktur,
utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott företagsklimat,
regionalt, nationellt och internationellt arbete,
kommunens varumärke och attraktivitet.

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i enlighet med av fullmäktige antagna reglementen. Vi har valt att inte ta in ovan nämnda punkter i själva reglementstexten,
eftersom detta kan skapa osäkerhet kring nämndernas ansvarsområden.
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FÖRETAG OCH STIFTELS ER
4 § Styrelsen ska
1.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2.
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3.
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4.
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5.
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full
mäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6.
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på styrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 §, 9 § och 10 § KL. I
förslaget har dock en skärpning lagts in i förhållande till KL. Det gäller fjärde punkten där styrelsen åläggs
att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL omfattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekonomiska föreningar i begreppet företag.
KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommentar: För det fall kommunen är medlem i ett kommunalförbund, ska styrelsen utöva uppsikt även
över dessa, 6 kap. 1 § andra stycket KL. De förstärkta reglerna om uppsikt omfattar inte kommunalförbund,
se SKL:s cirkulär 12:50, som kan laddas ner på www.skl.se.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,

3.

upprätta förslag till budget i enlighet med KL,

4.

se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
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5.
6.

upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Enligt 6 kap. 13 § 2 p KL åligger det styrelsen att ta hand om den ekonomiska förvaltningen. Detta begrepp
omfattar både medelsförvaltning och egendomsförvaltning.
När det gäller medelsförvaltningen finns särskilda regler för kommunens medelsplacering i 11 kap. 2-4 §§
KL. Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Reglementsbestämmelsen är skriven utifrån den förutsättningen att styrelsen har hand om hela kommunens
medelsförvaltning. Enligt 6 kap. 14 § KL kan dock fullmäktige besluta att en nämnd helt eller delvis ska
ha hand om sin egen medelsförvaltning. Kommunen kan t.ex. ha en fastighetsnämnd för förvaltning av
kommunens fasta egendom. Väljer man en sådan lösning måste fastighetsförvaltningen undantas i styrelsens reglemente samtidigt som uppgiften i fråga anges i fastighetsnämndens reglemente.
Beträffande upplåning av medel ligger givetvis alltjämt den principiella beslutanderätten på fullmäktige.
Placering av medel är däremot en förvaltningsuppgift där beslutanderätten automatiskt tillkommer styrelsen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempelvis en anställd.
Under ekonomisk förvaltning har även förts donationsförvaltningen. Om donator i stiftelseurkunden har
föreskrivit annat om förvaltningen gäller donators föreskrifter i stället för vad som anges i reglementet.
TREDJE – FEMTE PUNKTEN
Styrelsen ska enligt 11 kap. 8 § KL före oktober månads utgång upprätta förslag till budget.
Styrelsen bestämmer också när nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag, 11 kap. 9 § KL. Det är
mycket vanligt att budgetprocessen pågår under en stor del av året och att en preliminärbudget upprättas
redan under sommaren. Det är då viktigt att ett definitivt budgetbeslut verkligen fattas av styrelsen under
hösten, så att fullmäktige kan fastställa budgeten före november månads utgång. De år val har hållits i hela
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige, 11 kap. 10 § andra stycket KL. Budgetbeslut kan då
tidigast tas den 15 oktober valåret.
Det åligger också styrelsen att se till att bokföring, redovisning, delårsrapporter och årsredovisningar görs i
enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utger
regelbundet rekommendationer avseende uttolkning av lagen, se www.rkr.se. Observera dock att en ny lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft 2019-01-01.
SJÄTTE PUNKTEN
I den mån kommunen har medel avsatta för pensionsförpliktelser ska denna punkt finnas i reglementet. Den
anknyter till 11 kap. 4 § KL.
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DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen innehåller en katalog över vilka grupper av ärenden fullmäktige delegerar till styrelsen med
stöd av 5 kap. 2 § KL. Katalogen ska ses som ett exempel, och måste anpassas till lokala förhållanden. Fullmäktige kan exempelvis ha valt att lägga fastighetsförvaltningen på en nämnd. I sådana fall kan det vara
ändamålsenligt att till styrelsen enbart delegera en del ärenden som rör fastigheter.
I 5 kap. 1 § KL regleras fullmäktiges beslutskompetens. Innebörden av bestämmelsen är att fullmäktige beslutar i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I kapitel 1 i denna skrift finns ett
exempel på katalog över ärendetyper som ska vara förbehållna fullmäktige. Katalogen i den här paragrafen,
som handlar om delegation till nämnd enligt 5 kap. 2 § KL, ska inte sammanblandas med finansbemyndiganden enligt 5 kap. 4 § KL. Sådana bemyndiganden kan enbart ges i samband med att beslut om budget
fattas eller annars anslag beviljas. Ett finansbemyndigande bör inte tas med i reglementet. Gör man detta,
blir man tvungen att ändra reglementet varje år när budgeten tas.
FÖRSTA PUNKTEN
Det är mycket vanligt att styrelsen sköter frågor om lånefinansiering. Fullmäktige beslutar om ramen för
upplåningen, varefter styrelsen verkställer fullmäktiges beslut. Bestämmelsen skiljer inte på långsiktig och
kortsiktig upplåning. Bestämmelsen förutsätter att fullmäktige i budgeten eller i anslagsbeslut anger graden
av lånefinansiering. Delegeringsuppdraget ska också ske inom de ramar fullmäktige angivit i riktlinjer i
treårsplanen enligt 11 kap. 6 § KL och i föreskrifterna om medelsförvaltning som fullmäktige dragit upp
enligt 11 kap. 3 § KL.
ANDRA PUNKTEN
Om nämnd genom finansbemyndigande har beviljats ett ramanslag för en hel verksamhet, kan nämnden
omdisponera medel inom ramen för fullmäktiges riktlinjer. Detta följer av 5 kap. 4 § KL och tas inte in i
reglementet. Det kan dock finnas behov av att ge styrelsen rätt att på fullmäktiges vägnar omdisponera
redan särskilt budgeterade medel hos andra nämnder. Regeln är tänkt att användas när det krävs snabba
beslut och man inte kan invänta fullmäktiges ställningstagande. Delegeringsbestämmelsen är skriven utifrån förutsättningen att fullmäktige anger beloppsramar och att omdisponeringen får ske endast inom ramen
för den budgeterade verksamhetsvolymen. Åtgärderna får inte heller täcka nya verksamheter och får bara
ske på begäran av nämnden.
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TREDJE OCH FJÄRDE PUNKTEN
I det här exemplet har styrelsen hand om fastighetsförvaltningen i kommunen. Uppgifterna kan lika gärna
ligga hos en annan nämnd.
FEMTE PUNKTEN
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, har införts en bestämmelse om att styrelsen med bindande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommunen ett rättegångsombud, se 6 kap. 15 § KL. Möjligheten för ett rättegångsombud att ingå förlikning är
emellertid starkt begränsad, på grund av förbudet mot extern delegation. Det är alltså styrelsen som normalt
måste fatta ett formellt beslut om att godkänna förlikningen.
Man bör i detta sammanhang notera att vissa nämnder enligt lag ska ha hand om vissa verksamheter. Ett
exempel är socialnämnden som enligt 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska föra kommunens
talan. Styrelsens rätt att ingå förlikning gäller inte i dessa fall.
ANDRA STYCKET
I detta stycke delegeras beslut om yttranden till styrelsen. Begreppet ”yttrande” tar sikte på exempelvis
besvarande av remisser som antingen inte är principiella eller där svarstiden är så kort att fullmäktige inte
hinner fatta beslut. I den sistnämnda situationen är bestämmelsen tänkt att vara en yttersta ventil, där kommunstyrelsen snabbt kan fatta ett beslut om exempelvis ett anstånd inte går att utverka. Fullmäktige kan då
förslagsvis godkänna beslutet i efterhand. Bestämmelsen tar inte sikte på när kommunen för talan i mål och
ärenden. Detta regleras i 10 §.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Kommentar:
SAMLAD PERSONALFUNKTION
Paragrafen har utformats med utgångspunkt i att styrelsen ska ha hand om en för kommunen samlad personalfunktion. De i förslaget särskilt upptagna uppgifterna utgör några av de viktigaste beståndsdelarna i en
sådan funktion.
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Till de principiella befogenheterna för styrelsen hör att beträffande samtliga kommunens arbetstagare
förhandla och träffa kollektivavtal, såvida inte fullmäktige beslutat annat.

Reglemente för styrelse och nämnder

27

859

Förhandlingsbefogenheten omfattar förhandlingar enligt gällande lagstiftning eller särskilda förhandlingsordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Sistnämnda typer av förhandlingar hänförs till respektive nämnds verksamhetsområde
och ska föras vid den nämnden. Detta följer av 6 kap. 3 § KL.
Inom styrelsens verksamhetsområde avseende personalpolitiken ligger att handlägga även andra frågor än
dem som vi räknat upp i förslaget. Detta framgår av ingressen till paragrafen. Det får ankomma på varje
enskild kommun att avgöra vilken detaljeringsgrad som bedöms nödvändig i reglementet. Till frågor som
faller inom verksamhetsområdet hör exempelvis att verka och svara för utveckling och samordning av
personaladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.
TREDJE PUNKTEN
Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser inom det arbetsrättsliga området. Det är självfallet en lämplig ordning att kommunen tillämpar
lag och kollektivavtal enhetligt så att inte olika praxis utvecklar sig på olika håll i organisationen.
FJÄRDE PUNKTEN
Att besluta om stridsåtgärd är något som kräver noggrant övervägande. En central bedömning måste göras,
så att rätt åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. Att besluta om stridsåtgärd är något som alltid bör ligga kvar hos
styrelsen, även om kommunen valt att låta verksamhetsansvarig nämnd ansvara för den egna personalpolitiken (se nedan).
FEMTE PUNKTEN
Denna punkt tar sikte på 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen).
Detta lagrum motsvarar den tidigare s.k. kommunala delegationslagen (1954:130). Bestämmelsen flyttades
år 2009 in i befogenhetslagen i samband med att man ville samla alla ”smålagar” på ett ställe. Genom bestämmelsen kan en kommun ge Sveriges Kommuner och Landsting uppdrag att med bindande verkan för
kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera anställningsvillkoren för kommunens arbetstagare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörelserna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överenskommelse om prolongation av de lokala avtalen så länge förhandlingar pågår.
Att ge ett sådant uppdrag till en central arbetsgivarorganisation är ett beslut av stor betydelse, där vikten av
samordning inom kommunen är stor. Denna beslutanderätt bör enligt vår uppfattning därför alltid ligga hos
styrelsen.
NÅGOT OM DECENTRALISERAD PERSONALFUNKTION
Om kommunen avser att låta verksamhetsansvarig nämnd sköta samtliga förhandlingsfrågor och kollektivavtalstecknandet för sina anställda, finns det i alla fall ett antal frågor, som bör vara kommungemensamma.
Så förhåller det sig med frågor som till sin karaktär är av strategisk betydelse eller därför att det är praktiskt
och personalpolitiskt nödvändigt att kommunen uppträder i en sammanhållen och enhetlig arbetsgivarfunktion.
I vårt förslag har vi utgått från att till frågor av sistnämnda slag ska hänföras



beslut om stridsåtgärder eller
uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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Det kan tänkas föreligga ett intresse för kommunen att låta även andra ärenden än dem som nyss angetts
falla under förevarande kategori, exempelvis frågor beträffande anställning eller lönesättning av vissa
arbetstagare, omplacering och förflyttning av personal eller rörande pensioner eller avtalsförsäkringar.
Väljer man denna lösning får man anpassa katalogen vad gäller styrelsen i motsvarande mån.
Även i de fall kommunen avser att låta vissa verksamhetsansvariga nämnder ha ansvar för den egna personalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen justeras. Detta kan ske på så sätt att de nämnder som svarar för den egna personalpolitiken uttryckligen undantas
i paragrafen. Samtidigt måste befogenheterna skrivas in i nämndens reglemente.
Ett annat alternativ kan vara att vissa verksamhetsansvariga nämnder har ansvar för vissa delar av den egna
personalpolitiken. Detta måste på motsvarande sätt undantas i paragrafen och anges i nämndens reglemente.
Styrelsens skyldighet att, enligt paragrafen i vårt förslag, leda och samordna den övergripande personalpolitiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att förhandla och träffa kollektivavtal beträffande löne- och anställningsvillkoren för arbetstagarna vid nämnden.
När arbetsgivarbefogenheterna hos ett tidigare i kommunen befintligt centralt personalorgan överförs till en
verksamhetsansvarig nämnd, uppstår frågan om förhandlingsförfarandet i sådan rättstvist, som ska handläggas enligt lagen om rättegång i arbetstvister. Då ska huvudavtalet (KHA 94) och dess bestämmelser i Kap.
III om förhandling i rättstvist tillämpas.
Om befogenheterna att självständigt förhandla och träffa kollektivavtal lämnas till en verksamhetsansvarig
nämnd, följer därav att nämnden har befogenheten att föra lokala tvisteförhandlingar. Den verksamhetsansvariga nämnden måste anses inom sitt område ha övertagit rollen som ”kommunens förhandlingsorgan”
enligt nuvarande KHA. Därmed kommer en tvist som inte kunnat lösas vid en lokal förhandling att därefter
upptas direkt till central förhandling om sådan förhandling påkallas. Fullmäktige kan emellertid besluta, att
rätten att föra tvisteförhandlingar i rättstvister förbehålls eller sker i samråd med styrelsen eller särskild vald
personalnämnd.
UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som
väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Kommentar: Uppföljningen är en mycket viktig del av en verksamhet. Även här har styrelsen fått ett
särskilt uppdrag. Styrelsen förutsätts utnyttja den rätt till information som 6 kap. 12 § KL medger.
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I första och andra punkten åläggs styrelsen att på ett övergripande plan övervaka att nämnderna fullgör och
följer upp sina verksamheter. I exemplet har också föreskrivits att kvalitetskraven ska följas upp. I KL finns
inget krav på att fullmäktige ska ställa upp kvalitetskrav. Där talas enbart om mål och riktlinjer. I detta förslag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet innebär i de olika kommunala tjänsterna. Detta kan göras i de program som fullmäktige enligt 5 kap. 3 § KL
måste anta för varje mandatperiod.
I tredje punkten handlar det om att på ett övergripande plan följa hur den interna kontrollen fungerar.
Punkten ska läsas ihop med 3 §.
Fjärde punkten tar sikte på den återrapporteringsskyldighet som framgår av 6 kap. 15 § KL. Här förutsätts
att styrelsen från övriga nämnder får in rapporter, så att styrelsen kan avge en samlad rapport till fullmäktige. Detta framgår av 1 § i reglementet. I punkten anges att rapportering ska ske två gånger per år. Det är
vanligt att styrelsen, utöver de krav som ställs i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, gör ytterligare
ekonomisk rapportering till fullmäktige. Det kan vara bokslutsprognoser eller budgetuppföljningar.
Femte punkten tar sikte på rapportering av verksamheten som sker genom avtalssamverkan enligt 9 kap. 37
§ KL. Lagen uppställer inga formkrav på hur rapporteringen ska ske, utan utrymme finns för att anpassa
uppföljningen/rapporteringen till lokal styrmodell. Se vidare prop. 2017/18:151 s.42 och s.59.
Sjätte punkten tar sikte på uppföljningen av verksamhet som bedrivs av privata utförare. I 5 kap. 3 § och 10
kap. 8-9 §§ KL finns krav på att en kommun, när man lämnat över vården av en kommunal angelägenhet
till en privat utförare, ska kontrollera och följa upp verksamheten. Det finns också ett krav att fullmäktige
för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare. Bestämmelserna ifråga tar sikte på när verksamheter lagts ut på entreprenad
(se definitionen på privat utförare i 10 kap. 7 § KL). Bestämmelserna gäller således inte enskilda huvudmän, exempelvis fristående skolor.
Sjunde punkten grundar sig på 5 kap. 35 § KL. Där framgår att en motion bör beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Genom femte punkten säkerställer fullmäktige
att man regelbundet får information om ej färdigbehandlade motioner, så att man kan ta ställning till den
fortsatta hanteringen.
SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
Kommentar: Bestämmelsen ifråga grundar sig på 6 kap. 15 § KL. Styrelsen får genom bestämmelsen processbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom lag eller reglemente
är utsedd att göra det. Detta följer exempelvis av 10 kap. 2 § SoL (2001:453).
Bestämmelsen ger också som utgångspunkt styrelsen rätt att yttra sig i mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn till att fullmäktige inte sammanträder så ofta.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
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Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över
beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning
och art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Kommentar: Enligt 2 kap. 2 § LEH ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. Styrelsen är i
det här reglementet utsedd att vara krisledningsnämnd. Detta innebär att kommunstyrelsen får de befogenheter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäktige så beslutat.
Enligt 2 kap. 3 § LEH bedömer ordföranden i krisledningsnämnden när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion, och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om ordföranden har förhinder träder
vice ordföranden i dennes ställe. Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder kan alltså inte
nämnden träda i funktion. Därför bör det i reglementet tas in en bestämmelse som innebär att krisledningsnämnden skall sammankallas på begäran av en enskild ledamot, med följd att nämnden då kollegialt kan
besluta om att den skall träda i funktion.
Krisledningsnämnden får fatta beslut och kan ta över hela eller delar av verksamhetsområden från andra
nämnder vid extraordinär händelse. Det har dock visat sig svårt att i reglemente på förhand närmare ange i
vilka fall krisledningsnämnden ska ha rätt att ta över beslutanderätten. Det är därför vanligt att man använder sig av den skrivning som finns i andra stycket.
Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd,
2 kap. 4 § LEH. Kommun- och landstingsstyrelse samt fullmäktige kan också besluta om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, 2 kap. 6 § LEH.
FJÄRDE STYCKET
Enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146) har en kommun rätt att utse minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. Denna uppgift har lagts på styrelsen.
FEMTE STYCKET
Stycket är av upplysningskaraktär och redogör enbart vilka lagar som gäller vid krig eller krigsfara.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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Kommentar: Det ska enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd finnas en arbetslöshetsnämnd i varje
kommun. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd om fullmäktige inte tillsatt en särskild arbetslöshetsnämnd eller
uppdragit åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd.
ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
Kommentar: Styrelsens roll som arkivmyndighet framgår av arkivlagen (1990:782). Styrelsen är arkivmyndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företagens arkiv.
ANSLAGSTAVLA OCH WEB BPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
2017 år kommunallag innehåller stora förändringar när det gäller kommunens anslagstavla. Anslagstavlan
ska nu finnas på kommunens webbplats och den ska vara särskiljbar från det övriga innehållet på webbplatsen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansvarade styrelsen för anslagstavlan. Det har alltså nu blivit nödvändigt att i reglemente bestämma vilken
nämnd som ska ansvara för anslagstavlan. Vi har valt att lägga ansvaret på styrelsen. I 8 kap. 10 § andra
och tredje stycket KL har tagits in bestämmelser som i huvudsak motsvarar 1970 års lag. Ansvaret för tavlan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan underrättelser, tillkännagivanden och kungörelser av olika slag. Tavlan har alltjämt en rättslig funktion i det att
klagotiden för vissa beslut är knuten till tillkännagivandet/kungörelsen och att kommunala normer anses ha
kommit till allmänhetens kännedom vid offentliggörandet på anslagstavlan. Se även SKL:s cirkulär 13:26
om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
ANDRA STYCKET
Styrelsen får här det övergripande ansvaret för kommunens webbplats. Det blir därefter en organisationsfråga hur man ska samordna de olika delarna av hemsidan. Att styrelsen ges det övergripande ansvaret för
webbplatsen innebär också att styrelsen bör vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs på webbplatsen.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på 8 kap. 13 § KL. Där har införts ett krav på en kommunal författningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart föreskrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsikten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande
ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrelsen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA B ESTÄMMELSER

UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Kommentar: Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Nämnderna beslutar även enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. De ska också enligt 6 kap. 3 och 4 §§ KL besluta i
ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde
och se till att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet är en påminnelse för nämnden om vad
som gäller enligt KL.
En nämnd kan också få ett uppdrag inom ramen för ett finansbemyndigande enligt 5 kap. 4 § KL. Ett
finansbemyndigande är ett ramanslag som fastställs antingen i samband med budget eller i samband med
att annat anslag beviljas. Finansbemyndiganden brukar inte anges i reglementet, eftersom detta då skulle
behöva ändras varje gång ett finansbemyndigande beslutas.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
Kommentar: Paragrafen knyter mycket nära an till föregående paragraf. Nämnderna har enligt 6 kap. 6 §
KL ett verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen måste vara tillfredsställande och ändamålsenlig. Med tanke på att KL i hög grad syftar till målstyrd verksamhet, åligger det varje nämnd att se till att
organisationen möjliggör att fullmäktiges mål uppfylls. Varje nämnd måste också se till att av fullmäktige
fastlagd styrmodell för verksamheten och ekonomin kan tillämpas. Enligt 5 kap. 1 § KL är det dock fullmäktiges sak att på en mer övergripande nivå fastställa organisationen i kommunen.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personal-frågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
detta reglemente.
Kommentar: Paragrafen reglerar personalansvarsfrågor. I exemplet har ansvaret för den löpande personalhanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställningsfrågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till styrelsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivavtal, att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att besluta om stridsåtgärd. Se också kommentaren till 8 § i detta reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt
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artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
Kommentar: Enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, är den personuppgiftsansvarig som ensam
eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter. Styrelsen
kan ges i uppgift att samordna arbetet med rekrytering av dataskyddsombud för övriga nämnder. Varje
nämnd måste dock själv fatta beslut om vem som ska vara dataskyddsombud i dess verksamhet. Vi föreslår
att styrelsen bör ha personuppgiftsansvaret för den behandling av personuppgifter som kan förekomma i
fullmäktige och dess beredningar. Skälet är främst att med personuppgiftsansvaret följer ett stort antal
beslut och åtgärder som av praktiska skäl inte bör ligga på fullmäktige utan hanteras inom förvaltningen.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORT ERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
Kommentar: KL bygger i hög grad på målstyrd verksamhet. Fullmäktige måste få information för att se
hur verksamheten förlöper i kommunen. Detta gäller såväl verksamhet som ekonomi. Detta förutsätter för
styrelsens och nämndernas del en noggrann uppföljning av de egna verksamheterna.
I KL och indirekt i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning finns bestämmelser om återrapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrelsen/nämnden ska göra.
FÖRSTA STYCKET
Här åläggs styrelsen/nämnden att följa upp sin verksamhet.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Detta stycke tar sikte på dels allmän återrapportering av hur verksamheten fullgjorts, dels den återrapporteringsskyldighet som följer av 6 kap. 5 § KL. Den allmänna återrapporteringen finns inte reglerad i KL, men
får anses följa av det verksamhetsansvar som nämnderna har enligt 6 kap. 6 § KL. Ordet ”uppdrag” tar sikte
på det materiella uppdrag nämnden fått. Rapporteringsskyldigheten omfattar med andra ord inte formella
krav, som t.ex. formalia kring sammanträden. I 6 kap. 5 § KL föreskrivs rapporteringsskyldighet över hur
delegerade uppdrag har utförts (5 kap. 2 § KL) samt över uppdrag som lämnats genom finansbemyndigande
(5 kap. 4 § KL).
I bestämmelsen anges att återrapportering ska ske två gånger per år. Många gånger kan det vara ändamålsenligt att samordna återrapporteringen enligt första stycket med de krav på delårsrapport och årsredovisning
som framgår av lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Det måste dock på lokal nivå bestämmas hur
återrapporteringen från respektive nämnd ska ske utöver de regler som framgår av denna lag.
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Av 6 § framgår att det åligger styrelsen att upprätta årsredovisning och delårsrapport enligt gällande regelverk.
FJÄRDE STYCKET
I KL saknas bestämmelser om frekvens, volym och kvalitet på redovisningen enligt första stycket. Det
åligger fullmäktige att fastställa närmare riktlinjer om detta. Enligt förarbetena 2 ska rapporteringen avse en
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts och alltså inte någon
redogörelse för hur enskilda ärenden handlagts.
Redovisningen lämnas till styrelsen, som samordnar de olika nämndernas redovisningar och rapporterar till
fullmäktige. Se också 9 §.
I de fall man valt att ha en krympt nämndorganisation, kan man lägga beredningen av rapporteringen till
fullmäktige på utskott eller på särskilt tillsatta beredningar.
FEMTE STYCKET
Rapporteringsskyldighet åvilar även vissa nämnder enligt speciallagstiftning. Som exempel kan nämnas 16
kap. 6 h § SoL (2001:453) och 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.
SJÄTTE STYCKET
Här erinras om att särskilda regler om återrapportering för kommunstyrelsen finns i x §. Det handlar om
sådana beslut som fattats med stöd av 6 kap. 8 § KL (förstärkt roll för kommunstyrelsen). Denna bestämmelse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes.
INFORMATION OCH SAMR ÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Paragrafen utgör ett slags påbyggnad till den rätt till information som styrelsen enligt 6 kap. 12 § KL har
gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Här har fullmäktige föreskrivit en utvidgad informationsskyldighet för alla nämnder. Syftet med bestämmelsen är att samordningen mellan de olika nämnderna
ska påskyndas, så att inte all information ska gå genom styrelsen.
Orden ”som de behöver i sin verksamhet” tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför informationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt informationslämnande. En
viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas ut. Detta följer av 6 kap. 5 §

2

Prop. 1990/91:117 sid. 160.
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OSL. Denna bestämmelse ålägger myndigheterna att lämna för dem tillgängliga uppgifter till varandra,
under förutsättning att inte sekretess råder eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.
Observera också att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. Utskotten brukar antingen vara
ett beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. Delegerad beslutsrätt
brukar ofta avse individärenden, där behov av information över nämndgränserna inte föreligger.
ANDRA STYCKET
Detta stycke ålägger nämnderna att samråda med varandra. Även denna bestämmelse har till syfte att höja
effektiviteten i kommunen. Inte heller här omfattas utskotten.
TREDJE STYCKET
Stycket är en påminnelse om den reglering av s.k. brukarsamråd, som regleras i 8 kap. 3 § KL. Paragrafen i
KL saknar enligt vår mening direkta rättsverkningar, varför regeln i reglementet har utformats som en ”börregel”.
I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad delegering. Detta innebär att en nämnd som delegerar till anställd får uppställa villkor som innebär att de som
utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig innan beslutet fattas. Föreskrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till villkorad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORG AN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Fullmäktige utnyttjar i denna paragraf sin rätt att enligt 8 kap. 4 § KL besluta att en nämnd får uppdra åt ett
självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning.
Reglerna om självförvaltningsorgan tillkom år 1994. De har företrädesvis använts inom skolans område.
För vidare läsning hänvisas till Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011, SKL Kommentus
Media.
I exemplet har också fullmäktige utnyttjat möjligheten i 8 kap. 4 § KL att låta nämnden delegera vissa ärenden/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.
ANDRA STYCKET
Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorganet. I denna ska självförvaltningsorganets uppgifter anges, liksom antalet ledamöter och ersättare samt hur
dessa utses. Arbetsformerna ska också läggas fast, dvs. hur kallelse ska ske, protokollföring, anmälan till
nämnden etc.
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MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Stycket motsvarar 6 kap. 34 § KL. Rätten för en nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäktige.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Enligt 6 kap. 34 § KL ska styrelsen/nämnden minst en gång om året dels informera om de beslut som fattats
i ärendena, dels informera om vilka ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att medborgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje fullmäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskrivningsbeslut.
När det gäller ärenden i vilka beslut inte fattats inom ettårsfristen, ska dessa avrapporteras två gånger per år.
Fullmäktige ska då också informeras om varför ärendet inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Det är alltid av värde för förslagsställaren att hållas underrättad om hur medborgarförslaget framskrider.
Genom aktuell bestämmelse ska förslagsställaren som huvudregel få veta när ärendet är färdigberett för beslut.
Förslagsställaren kan ha ett intresse av att få närvara vid sammanträdet där beslut fattas i ärendet. En sådan
rätt kan ges av styrelsen/nämnden om fullmäktige medgett detta.3 Det är frivilligt för fullmäktige att medge
närvaro. I förslaget till reglemente har vi valt att ta in två alternativa skrivningar när det gäller närvarorätt. I
sista hand är det dock styrelsen/nämnden själv som avgör om närvaro ska tillåtas, antingen generellt eller i
varje enskilt fall.

3

6 kap. 25 § KL.
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Alternativ 1 innebär att förslagsställaren ges möjlighet att delta i debatten i nämnden och även att själv få
yttra sig.
Alternativ 2 innebär att förslagsställaren enbart har närvarorätt när ärendet behandlas.
En förslagsställare kan aldrig medges rätt att delta vid beslutsfattandet. Närvarorätten kan avse såväl beslut
som ingår som ett led i beredningen inför fullmäktige, som slutliga beslut som styrelsen/nämnden fattar i
anledning av medborgarförslag.
ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kommentar:
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Styckena motsvarar vad som framgår av 6 kap. 23 § KL. En precisering har dock gjorts att en begäran om
extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgift om det som önskas behandlas på det extra sammanträdet. Detta tillägg har gjorts för att motverka att extra sammanträden hålls i onödan. KL innehåller dock
inget sådant krav.
Ordföranden har beslutsrätten när det gäller att bestämma tiden för extra sammanträde. I reglementet föreskrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möjligt” tar exempelvis sikte på att det ibland på grund av brådska inte är möjligt att avvakta samråd med alla.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Ordföranden har rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett sammanträde ska ställas in eller flyttas
till annan dag. Denna rätt omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras på en dag. Särskilda skäl kan exempelvis vara att antalet ärenden är litet.
Ordförandens beslutanderätt gäller bara fram till dess att sammanträdet inletts. När väl mötet börjat är det
styrelsen/nämnden som beslutar om detta.
Om ett sammanträde ställs in eller flyttas ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas
om beslutet. Hur underrättelsen ska ske får anpassas till rådande omständigheter. Det måste dock ske på ett
ändamålsenligt sätt.
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KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast … dagar
före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämnderna. I förtydligande syfte har därför några bestämmelser lagts in.
FÖRSTA STYCKET
I första stycket anges ordförandens ansvar för att kallelse utfärdas. I praktiken ombesörjer normalt en anställd uppgiften på ordförandens ansvar. Om inte ordföranden kan kalla till sammanträde fullgörs uppgiften
av vice ordföranden. I sista hand åvilar ansvaret ålderspresidenten.
ANDRA STYCKET
I andra stycket föreskrivs att kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska även skickas till alla ersättare, oavsett om dessa tjänstgör eller inte. Detta följer av 6
kap. 17 § andra stycket KL.
TREDJE STYCKET
Här regleras hur kallelse ska ske. Det blir allt vanligare att nämnderna vill tillämpa ett system med elektroniska kallelser, varför utgångspunkten är att kallelse sker elektroniskt.
Innan styrelsen/nämnden använder sig av ett sådant förfaringssätt ska fullmäktige enligt vår bedömning
dock först besluta att kallelse och utskick får ske elektroniskt. Så har skett i det här exemplet. Utfallet på
bedömningen av lämpligheten med elektronisk kallelse blir olika beroende på vilken nämnd reglementet
rör. I nämnder med hög frekvens av sekretesskyddade uppgifter kan systemet med elektroniska kallelser
vara olämpligt. En förutsättning för elektroniska kallelser är också att samtliga ledamöter och ersättare har
tillgång till tillräcklig snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De ledamöter som inte har detta måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade med vanlig
post.
Det får på lokal nivå bestämmas hur långt i förväg kallelsen ska skickas. Med ”annan förtroendevald” avses
en sådan förtroendevald som enligt fullmäktiges beslut enligt 4 kap. 28 § KL fått en s.k. insynsplats i styrelsen/nämnden.
FJÄRDE STYCKET
Detta är en ”ventil” av innebörd att en kallelse i särskilda fall får ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Det kan handla om att ett extra sammanträde sätts ut där inte tidsfristen för kallelse kan hållas. Fjärde
stycket möjliggör också att kallelse i vissa fall kan ske per telefon.
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FEMTE STYCKET
Stycket reglerar vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Det är ordförandens sak att avgöra vilka handlingar som ska vara med. Det finns alltså inget krav på att föredragningslista och ärendehandlingar bifogas.
I praktiken brukar emellertid så ske. I en del fall kan mängden handlingar vara stor. Det kan då vara praktiskt att begränsa utskicket. Det kan också vara så att handlingarna till stora delar omfattas av sekretess. Då
kan en viss försiktighet vara påkallad. Ett alternativ kan då vara att ledamöterna bereds tillfälle att hos kommunen ta del av beslutsunderlaget.
Vid elektroniska utskick ställer sig saken annorlunda. Då är mängden handlingar inte i sig något skäl för att
inte göra utskicket. Men det kan också ibland vara försvårande för ledamöterna att förbereda sig för sammanträdet om en väldigt stor mängd handlingar skickas ut.
Även om skyldigheten att skicka med handlingar är utformad som en ”bör- regel”, är handlingsfriheten i
många fall begränsad för ordföranden. I ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens (2017:900) finns
särskilda regler om handläggningen. 4 Bristfälligt underlag kan leda till att ärendet bordläggs eller återremitteras till förvaltningen, med fördröjning som följd. Detta kan föranleda JO-kritik.
Ordföranden ansvarar också för att eventuellt i samråd med presidiet i övrigt ta fram en föredragningslista.
Detta framgår inte av KL. Ordföranden förutsätts vara länken mellan förvaltningen och nämnden. Ordföranden har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämnden som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ärendet behöver dock inte ske vid detta sammanträde.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄ DEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/
nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL
SAMMANTRÄDE PÅ DISTA NS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Enligt 6 kap. 24 § första stycket KL ska fullmäktige i reglemente besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i nämndens sammanträden på distans. I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för
att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden i första hand ska vara

4

Exempelvis 9 § FL första stycket som anger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
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ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund av
långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller att föredragningslistan är
så kort att den inte motiverar ett vanligt sammanträde.
Regeln är utformad som en frivillig möjlighet för nämnden att besluta om sammanträden på distans. I
nämnder där många uppgifter omfattas av sekretess, kommer sannolikt inte distanssammanträden förekomma lika ofta som i andra nämnder.
En särskild fråga när det gäller distanssammanträden är hur man ser till att inte obehöriga kan höra vad som
sägs och se det som visas på bild. I propositionen anvisas att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte sker. 5 Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del på ärendets art.
En tänkbar lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda
lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste
få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl föreskrivs att anmälan ska göras till kansliet. Kansliet förutsätts snabbt vidarebefordra anmälan
till ordföranden. Om föredragningslistan innehåller valärende eller ärende om anställning kan närvaro på
distans inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid eventuell votering (5 kap. 54 §
KL).
TREDJE STYCKET
Här anges att styrelsen och nämnderna får besluta om närmare riktlinjer om distanssammanträden. 6 En särskild fråga är huruvida närvaro på distans är möjlig även i utskott. Lagens förarbeten innehåller ingenting i
ämnet. Den omständigheten att det krävs ett fullmäktigebeslut för att närvaro på distans ska få ske i nämnderna, och att närvaro på distans är ett komplement till fysisk närvaro skulle kunna anses tala mot att även
utskotten omfattas av möjligheten. Å andra sidan står ingenstans i lagen att det inte är tillåtet. Nämnderna
anses vidare ha en rätt att inom vissa ramar bestämma om nämndernas arbetsformer. Rättsläget får bedömas
som oklart.
En annan sak är att närvaro på distans inte i praktiken blir aktuell så ofta i utskotten, eftersom man i stor
utsträckning hanterar individärenden.
NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar.
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar
det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

5

Prop. 2013/14:5 s. 36.

6

Prop. 2013/14:5 s. 35.
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Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Här regleras s.k. insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 28 § KL. Denna paragraf ger fullmäktige
möjlighet att låta förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd rätt att få delta vid
nämnds sammanträde och delta vid överläggningarna, men inte i besluten.
Bestämmelsen är främst avsedd för heltidssysselsatta förtroendevalda med övergripande arbetsuppgifter
som saknar ordförandeuppdrag, för minoritetsföreträdare och för ordförande i styrelsen som inte är heltidssysselsatta.
ANDRA STYCKET
Andra stycket ger styrelsen/nämnden möjlighet att låta andra kategorier närvara vid sammanträde med
styrelsen/nämnden. Stycket har sin grund i 6 kap. 26 § KL. Den som kallats enligt detta stycke får inte
heller delta i besluten. Det kan i vissa ärenden vara viktigt att kunna låta anställda närvara. Det kan exempelvis röra avstängningsärenden i skolan eller återkallelse av serveringstillstånd. I ärenden mot enskild
måste nämnden vara uppmärksam på kommunikationsskyldigheten enligt förvaltningslagen (2017:900).
Framkommer nya uppgifter under sammanträdet kan som huvudregel ärendet inte avgöras utan att den enskilde fått yttra sig.
TREDJE OCH FJÄRDE STYCKET
Det kan vara praktiskt att medge även vissa anställda en rätt att närvara vid sammanträdena. Det kan gälla
exempelvis kommundirektör, förvaltningschef och kommunjurist. En praktisk ordning är att styrelsen/nämnden inför varje ny mandatperiod bestämmer omfattningen på närvarorätten.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
Kommentar: Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap. 16 § KL hur många ledamöter det ska vara i styrelsen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestämmer fullmäktige antalet ledamöter och ersättare. Färre än två ledamöter torde inte vara tillåtet.
I förslaget presenteras två alternativ. Alternativ 2 bygger på att fullmäktige i separat beslut bestämmer hur
många ledamöter en nämnd ska bestå av. Detta alternativ tar sikte på den möjlighet fullmäktige enligt 5
kap. 30 § KL har att under de år då val av fullmäktige förrättats i hela landet, ändra såväl mandatperiod som
antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning. Man kan alltså besluta om ändrat
antal ledamöter och ersättare innan man förrättar valet till nämnden. Med alternativ 2 slipper man då att
ändra i själva reglementet.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov
är beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
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Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,

2.

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

3.

främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt

4.

representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Första stycket gäller generellt för styrelsen och övriga nämnder.
I första punkten ges ordföranden den närmast självklara rollen att leda styrelsens/nämndens sammanträden
och arbete. I denna roll ligger också en (oskriven) ordningsmakt. Ordföranden har en viktig roll att fylla
mellan sammanträdena. Ordföranden ska fungera som en viktig länk mellan förvaltningen, presidiet och
nämnden. Ordföranden måste hålla sig uppdaterad på vilka ärenden som är på väg upp, så att sammanträdesplanering kan genomföras. Ordföranden måste vidare hålla sig uppdaterad på innehållet i reglementet
för styrelsen/nämnden. Vid författningsändringar åligger det ordföranden att verka för att reglementet blir
ändamålsenligt och att nämnden tar ansvar för de frågor som lagts på nämnden.
I andra punkten erinras om ordförandens skyldighet att kalla till sammanträde. Punkten är delvis en upprepning av vad som anges i 24–25 §§.
I tredje punkten erinras om ordförandens skyldighet att vid behov kalla ersättare. Observera dock att även
de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndernas sammanträden och ska underrättas om tid och
plats för sammanträdet, 6 kap. 17 § andra stycket KL. I detta reglemente föreskrivs att kallelse från början
ska skickas även till ersättarna (25 §). Vid förfall underrättas ersättaren om att denne ska tjänstgöra (34 och
35 §§). I förevarande punkt får ordföranden ett ansvar att formellt inkalla ersättare, dock under förutsättning
att tid medges.
I fjärde punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden vid behov är beredda när de tas upp i nämnden. KL föreskriver inget krav på beredning i nämnderna. Beredningens omfattning beslutas i stället ytterst
av nämnden.
En viktig inskränkning i undantaget från beredning är ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens
(2017:900) regler eller enligt speciallagstiftning. En grundtanke bakom förvaltningslagen är den ska bidra
till att myndigheterna får ett så korrekt beslutsmaterial som möjligt för sina beslut och därmed till att besluten blir riktiga i sak. Detta speglas i 9 § förvaltningslagen, som anger att rättssäkerheten inte får eftersättas.
Iakttar nämnden inte 9 § förvaltningslagen kan detta bl.a. bli en fråga för JO.
I femte punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden snarast tas upp vid sammanträde när ärendet
är färdigberett. KL innehåller förvisso inget skyndsamhetskrav. Annorlunda förhåller det sig med ärenden
där någon enskild är part i ärende enligt speciallag och där ärendet handläggs enligt förvaltningslagen.
Enligt 9 § förvaltningslagen ska sådana ärenden handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan
att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningslagen innehåller också regler om s.k. dröjsmålstalan (12 §). Detta
innebär att en överinstans kan förelägga en myndighet att avgöra ett ärende inom viss tid (49 §).
I sjätte punkten läggs ett övergripande uppföljningsansvar på ordföranden.
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Ordföranden ska vara en sammanhållande länk mellan förvaltningen och styrelsen/nämnden, så att styrelsen/nämnden får kontroll över att besluten verkställts.
ANDRA STYCKET
Andra stycket gäller enbart styrelsens ordförande.
Första och andra punkten är en följd av att styrelsens ledande roll och uppsiktsplikt över övriga nämnders
verksamhet enligt 6 kap. 1 och 11 §§ KL. Ordföranden är den som för styrelsens räkning mellan sammanträdena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordförandeskapet. Styrelsens ordförande brukar vara kommunalråd på heltid, men behöver inte vara det.
Tredje punkten är en följd av det samordningsansvar som styrelsen har enligt 6 kap. 1 § KL.
I fjärde punkten ges styrelsens ordförande vissa representationsuppgifter.
Som framgår av texten kan styrelsen besluta om en annan lösning.
PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Begreppet presidium definieras vad gäller nämnderna i 6 kap. 21 § KL. Till skillnad från vad som gäller
fullmäktige, får nämndpresidier ha högst två vice ordförande. Presidiet utgör ett organ i KL:s mening.
En särskild fråga rör hur ett presidium ska väljas; genom en valhandling eller en och en. Förarbetena ger
ingen vägledning. Klart är att presidiet numera utgör ett organ i KL:s mening. Det är också klart att presidiet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proportionellt valsätt när det gäller presidiet. 7 Om valberedningen lämnat ett förslag på presidium och inga andra
förslag finns, torde valet kunna ske genom en valhandling. Föreligger däremot flera förslag bör ledamöterna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara beroende av vem som väljs till ordförande respektive förste vice ordförande.
Fullmäktige har även enligt 6 kap. 21 § andra st. KL getts möjligheten att ”välja ett nytt presidium”. Detta
kan ske om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.
Innebörden är att om ordföranden i nämnden företräder ”fel” parti, ska hela presidiet väljas om, inte enbart
ordföranden. Tanken är att fullmäktige genom valet ska skapa ett nytt presidium med lämplig sammansättning, varvid alla posterna ska övervägas och väljas.

7

Jfr 5 kap. 58 § KL och 6 kap. 42 1 KL.
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ANDRA STYCKET
En fråga i lagen är vilka uppgifter presidiet i en nämnd ska ha. För fullmäktiges del anfördes i förarbetena
till 2014 års ändringar att det fanns behov av att kunna ge fullmäktigepresidiet en mer aktiv roll när det
gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. I 2017 års KL har dessutom
fullmäktiges presidium tilldelats uppgiften att bereda revisorernas budget, 11 kap. 8 § KL.
Vad gäller nämndpresidier har den ändringen gjorts i 2017 års kommunallag att styrelsen och nämnderna
kan delegera beslutanderätt till presidiet. Man bör i så fall fundera över gränsdragningen gentemot exempelvis ett arbetsutskott. Presidiets rätt att fatta beslut ska regleras i delegationsordningen.
Vid fastställandet av presidiets uppgifter bör man ta i beaktande vilken arbetsfördelning man vill ha mellan
presidiet och arbetsutskottet. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definierades och blev ett organ var att man ville möjliggöra återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag vid ändrade
majoriteter i fullmäktige.
I stycket beskrivs presidiets uppgifter. Av lagens förarbeten 8 framgår att det för nämndernas del inte finns
ett lika framträdande behov av att beskriva presidiets uppgifter. Här har presidiet till-delats uppgiften att,
om ordföranden anser det behövs, biträda ordföranden med att planera och leda nämndens sammanträden.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Vid förfall för ordföranden, stadgar KL att vice ordförande ska träda in. Om även vice ordföranden har förfall, träder andre vice ordförande in. Första stycket reglerar situationen när ingen i presidiet kan delta i ett
helt sammanträde eller en del av ett sådant. I det läget får nämnden utse annan ledamot som ersättare för
presidieledamöterna. De två sista meningarna reglerar frågan om vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter fram till dess att valet förrättats.
ANDRA STYCKET
Andra stycket reglerar situationen när presidieledamöterna t.ex. på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. I det här reglementet har vi valt att reglera även vice ord-förandenas frånvaro, inte
bara ordförandens. För att klargöra att ordförandens ersättare inte enbart ska ta hand om själva sammanträdena, anges att ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
En särskild fråga vid långvarigt frånfälle är arvodet. Ordföranden är ju många gånger kommunalråd med
kommunalrådsarvode. Hur denna fråga ska lösas bör framgå av arvodesreglementet i kommunen.

8

Prop. 2013/14:5 sid. 53.
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KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Kommentar:
Första stycket
Kommunalråd definieras i 4 kap. 2 § KL. De kan även ha andra benämningar. I den här paragrafen har vi
valt att enbart använda ordet kommunalråd. Det står dock kommunen fritt att benämna dem på annat sätt.
Ett kommunalråd måste inte längre ha något annat politiskt uppdrag i kommunen. Av den anledningen presenteras här två alternativ till när kommunalråden utses. Enligt alternativ 1 väljs de efter det att styrelse/
nämnder valts. Detta alternativ passar när kommunalråden har andra uppdrag i kommunen. I alternativ 2
utnyttjas den nya regeln i 4 kap. 2 § andra stycket KL om att kommunalråd får utses på första fullmäktige
efter valet. Denna ordning har tidigare enbart varit förbehållen Stockholms kommun (borgarråd), men görs
nu generellt tillgänglig för alla kommuner och landsting.
Alternativ 2 tar sikte på situationen när kommunalråd inte har annat uppdrag.
ANDRA STYCKET
Det är mycket viktigt att fullmäktige bestämmer de olika kommunalrådens ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgifter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kommunen.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
Kommentar: Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i KL. KL kräver att det av reglementet
framgår hur det ska gå till. I reglementet föreskrivs att kallelse alltid från början ska skickas till såväl ledamöter som ersättare. Ersättaren har alltså redan fått en formell kallelse när eventuella förhinder aktualiseras.
Vi har då valt att i stället kalla förfarandet med att kalla in er-sättaren att denne ska underrättas om att
denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Kommentar:
Första stycket
Enligt 6 kap. 17 § första stycket KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. I
första stycket har tagits in en regel motsvarande den för fullmäktige, 5 kap. 17 § KL.
Så snart en ledamot anmält förhinder åligger det ordföranden att kalla dit en ersättare.
ANDRA STYCKET
Stycket motsvarar regeln i 5 kap. 19 § KL och innebär att en ordinarie ledamot som inställer sig har företräde till tjänstgöring, oavsett om ersättare kallats in. Detta gäller också om ledamoten kommer för sent.
Lagen anger inte närmare hur inträdet ska gå till. Det är i många fall lämpligast att inträdet sker vid närmast
påföljande ärende. Annorlunda kan det förhålla sig när det gäller omfattande ärenden. Då kan det vara
lämpligt att den ordinarie ledamoten omgående får inträda under ärendets handläggning.
TREDJE STYCKET
I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Om valet av ersättare inte skett proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra i den av fullmäktige bestämda turordningen. Om ingen turordning är
bestämd, kallas de in i den ordning de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val. Om ersättarna utsetts
genom proportionellt val, gäller särskilda regler enligt 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
FJÄRDE STYCKET
Bestämmelsen har sin grund i 6 kap. 17 § tredje stycket KL. Fullmäktige är ålagt att besluta i vilken utsträckning ersättarna ska få delta i debatten och få sin mening antecknad till protokollet. I förarbetena till
KL framgår att ”det för vissa nämnder kan finnas behov av avvikande bestämmelser.” Det bör betyda att
fullmäktige kan bestämma rättigheterna olika för ersättare i skilda nämnder. Om fullmäktige inte gett ersättarna rätt att få sin mening antecknad i protokollet, torde ord-föranden ändå i ett särskilt ärende kunna
medge ersättaren denna rätt. Ersättaren kan dock inte kräva detta.
FEMTE STYCKET
I stycket regleras situationen att en annan ersättare, som står högre på turordningslistan, inställer sig efter
det att en annan ersättare börjat tjänstgöra. Regleringen bygger på att partiväxling – till skillnad från i fullmäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska nominera kandidater till nämnderna. Många gånger byggs koalitioner, där småpartier kan få ersättarplatser i
nämnder, trots att deras eget mandat inte räcker till. Här erbjuds tre olika alternativ.
Alternativ 1 motsvarar till innebörden den skrivning vi haft i vårt tidigare normalförslag till reglemente.
Den ger resultatet att en ersättare som börjat tjänstgöra som absolut huvudregel ska få fortsätta tjänstgöringen, även om en annan ersättare som står högre på turordningslistan dyker upp. Det är först om ”det
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etablerade majoritetsförhållandet” påverkas, som den nytillkommande ersättaren får tjänstgöra. Med detta
begrepp avses det i vårt förra reglemente använda uttrycket ”styrkebalansen mellan partierna”. På många
håll finns idag inga ”etablerade majoritetsförhållanden”. I dessa fall bör man välja något av de andra alternativen.
Alternativ 2 innebär att den första ersättaren ges förtur till tjänstgöring oberoende av turordningen, dock
bara om denne tjänstgör för sitt eget parti. Tjänstgör ersättaren för något annat parti, får alltså ersättaren avträda sin tjänstgöring för någon som står högre upp på turordningslistan.
Alternativ 3 innebär att en ersättare som börjat tjänstgöra alltid har företräde till tjänstgöring, oberoende av
om någon annan ersättare inställer sig. Fördelen med detta alternativ är att det är mycket enkelt att tillämpa.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNST GÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
Kommentar:
Första stycket
Regeln motsvarar i stort den reglering som finns för fullmäktige i 5 kap. 18 § KL.
ANDRA STYCKET
Om ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” även om en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att undvika partiväxling kan man i nämnderna tillämpa
ett system med växeltjänstgöring. Orden ”en gång” i respektive alternativ innebär att rätten till växeltjänstgöring endast får utnyttjas en gång.
Alternativ 1 tar sikte på att ”styrkebalansen påverkats” och överensstämmer med den skrivning vi hade i
tidigare utgåvor. Den skrivningen medför att den ordinarie ledamoten får växeltjänstgöra i mindre utsträckning än i alternativ 2, eftersom växeltjänstgöring enbart tillåts i de fall då ”styrkebalansen mellan partierna”
har påverkats. Detta begrepp kan vara svårtolkat i kommuner med oklara majoriteter.
Alternativ 2 föreskriver att det är tillåtet för en ledamot och en ersättare att tjänstgöra växelvis, men enbart
om ersättaren tillhör ett annat parti. Regeln medför att det går att växeltjänstgöra i alla situationer där ersättaren inte tillhör samma parti, oavsett om det påverkar den inbördes balansen inom blocket.
Alternativ 3 motsvarar den ordning som gäller i fullmäktige. Ledamoten får inte komma tillbaka om denne
avbrutit tjänstgöringen av annan orsak än jäv. Detta alternativ har fördelen att det är enkelt att tillämpa.
Vilken modell som ska tillämpas blir beroende av hur den politiska kartan ser ut (oklara majoriteter och
vågmästare).
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med
rättspraxis vad gäller rätten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
Kommentar: I 4 kap. 24 -26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad
som gäller vid omröstning och beslut. Enligt 4 kap. 25 § KL har en ledamot som grundregel rätt att avstå
från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Enligt 4 kap. 26 § KL är dock en nämndledamot som deltar i
handläggningen av ett ärende skyldig att rösta om ärendet rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Lokutionen ”där detta är möjligt” tar sikte på den situationen. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta,
när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.
I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska
anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit i ett
beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.
I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha
deltagit i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten
meddela vid uppropet att han eller hon avstår från att rösta.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Kommentar: Reservationsrätten regleras i 4 kap. 27 § KL och omfattar bl.a. ledamöter och tjänstgörande
ersättare i styrelsen och övriga nämnder. En förutsättning för reservationsrätt är att man deltagit i avgörandet. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kompletterande föreskrift om detta.
Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering föreligger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservationen också görs i omedelbar anslutning till sammanträdet.
En särskild fråga rör om ledamöter ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av ett särskilt
yttrande. Någon sådan rätt finns inte enligt KL. Protokollet förs på ordförandens ansvar, varför denne i
första hand bör bestämma om det ska tillåtas. Om det blir aktuellt med särskilt yttrande ska begäran härom
göras innan sammanträdet avslutas. Yttrandet kan antingen tas in i själva protokollet eller som en bilaga.
Avfattningen av 5 kap. 67 § KL visar att kommunala protokoll ska vara kortfattade. Mot bakgrund härav
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och att långa protokoll kan bli oöverskådliga, förordar vi en restriktiv hållning till särskilda yttranden. Den
rättsliga statusen på dessa är dessutom oklar. De utgör inte reservationer, utan används många gånger enbart för att utveckla en ståndpunkt, kanske t.o.m. efter ett acklamationsbeslut. Om ordförandens bedömning
ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om yttrandet ska tillåtas.
JUSTERING AV PROTOKO LL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
I fråga om nämndernas protokoll hänvisas i KL till motsvarande regler för fullmäktige (6 kap. 35 § andra
stycket KL). I 5 kap. 69 § KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdesdagen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskriver att ordföranden ska justera protokollet. Detta har dock förutsatts i förarbetena.9
ANDRA STYCKET
Stycket behandlar omedelbar justering. Detta förfarande kan tillgripas när man snabbt vill anslå bevis om
justering och verkställa ett beslut. En omedelbar justering får inte leda till oklarheter om innehållet i beslutet. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den därför redovisas skriftligt före justeringen.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Kommentar: Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd ansvarar för att kungörelse sker
inom ramen för nämndens ansvarsområde. Nämnden ska alltså se till att kungörelse sker på kommunens
anslagstavla. Därvid åligger det nämnden att underrätta styrelsen om ändringens innehåll. Det övergripande
ansvaret för anslagstavlan och författningssamlingen har styrelsen, se 14 och 15 §§ detta reglemente.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
Kommentar: Av 6 kap. 36 § KL följer att kommunen har frihet att reglera frågan om delgivning i reglemente eller särskilt beslut. Enligt bestämmelsen får alltid delgivning ske med ordföranden.

9

Prop. 1990/91:117 s. 193.
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Förslaget innebär att styrelsen/nämnden själv kan besluta om vem som ska vara behörig att ta emot delgivning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart tilllämpa 6 kap. 36 § KL. Detta lämpar sig mindre väl med tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt.
När man beslutar med vilka personer delgivning får ske måste man göra ett val. En förvaltningschef inom
en nämnds område är normalt alltid lämplig att delges. Att utpeka ytterligare någon eller några personer är
också bra, så att man täcker upp exempelvis för semestrar. Observera dock att en föreskrift om att delgivning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade
uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes.
UNDERTECKNANDE AV HA NDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Kommentar: I KL finns inte begreppet behörig firmatecknare. Begreppet ”firmatecknare” står för en representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. I ett
kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna nämndens handlingar. Samtidigt är det fortfarande nämnden som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en beslutsrätt delegerats till någon.
Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna handlingar sammanfalla.10
FÖRSTA STYCKET
Första stycket utgör huvudregeln för rätten att underteckna handlingar.
Stycket tar för det första sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.ex. skriva under ett avtal, vars
ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tar för det andra sikte på beslut som nämnden själv fattar och
som resulterar i att en skrivelse eller något annat ska undertecknas.
ANDRA STYCKET
Här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta de beslut som rör undertecknande och kontrasignering som
man finner ändamålsenliga.
TREDJE STYCKET
Det kan vara praktiskt att ”firmateckningsrätten” sammanfaller med beslutskompetensen när ett beslut har
fattats med stöd av delegation. Det kan med fördel anges direkt i delegationsordningen hur ”firmateckningen” ska vara utformad. Vissa beslut kan dock vara av den karaktären att man av internkontrollskäl vill
att två personer ska skriva under. Ordalydelsen ger stöd för detta förfaringssätt. Delegation kan dock inte
ske till två tjänstemän i förening.

10

Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, s. 89.

Reglemente för styrelse och nämnder

51

883

UTSKOTT

11

44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Kommentar: Av 3 kap. 5 § KL följer att fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas.
KL innehåller inte så många bestämmelser om utskott. Det kan därför vara bra att i någon mån reglera
arbetsformerna i reglementet.
När det gäller utskott måste man ta ställning till om det är fullmäktige eller respektive nämnd som ska besluta om utskott. Om fullmäktige inte tar in något om utskott i reglemente får nämnden besluta att utskott
ska finnas.
Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom nämnderna som är politiskt sammansatta. Ett utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt gäller,
6 kap. 42 § KL. Ett utskott kan aldrig ges ställning som nämnd utan utskottet kan enbart svara för beredning av ärenden och fatta beslut med stöd av delegation från nämnden.

11

Mer om utskott finns att läsa i Dalman, i Festskrift Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100 år, 2015 sid. 9-18.
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FÖRSTA STYCKET
Här har fullmäktige med stöd av 3 kap. 5 § första stycket KL beslutat att ett arbetsutskott ska finnas i styrelsen. Styrelsen kan alltså inte avskaffa arbetsutskottet. I övrigt har fullmäktige överlåtit till styrelse och
nämnder att inrätta utskott.
Det finns inga regler i KL som reglerar hur många ledamöter/ersättare det ska vara i ett utskott. Antalet ersättare behöver inte heller vara lika stort som antalet ordinarie ledamöter. Som minimum bör ett utskott ha
tre ledamöter, eftersom ett udda antal ledamöter är att föredra. På det sociala området är dock tre ledamöter
för litet. Detta aktualiserades i ett JO-uttalande (1985/86 s. 278). Där bestod utskottet av tre ledamöter och
tre ersättare. Vid sammanträde hade en ledamot och alla ersättare förhinder. Utskottet fattade då beslut med
enbart ordförande och en ledamot, eftersom utskottet bedömdes kunna fatta beslut om mer än hälften av
ledamöterna var närvarande. I praktiken innebar detta enligt JO att delegation skett till en person (ordföranden med utslagsröst), vilket kom i konflikt med SoL:s bestämmelser.
En särskild fråga är huruvida man i förtid kan entlediga en ledamot i ett utskott. Frågan har inte belysts i
praxis.
Ledamöter i kommunala nämnder åtnjuter ett starkt skydd och kan inte utan vidare bli entledigade. 4 kap. 9
§ KL reglerar när en viss förtroendevald får entledigas. Den förtroendevalde ska ha valts av fullmäktige och
antingen ha vägrats ansvarsfrihet eller dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.
En förutsättning för entledigande är att den förtroendevalde valts av fullmäktige. Nämndens ledamöter
skyddas därför av 4 kap. 9 § KL. Problemet med utskott är emellertid att utskottets medlemmar väljs av
nämnden bland ledamöterna och ersättarna, 6 kap. 42 § KL. De är således endast indirekt valda av fullmäktige. Detta skulle kunna tala för att utskottsledamöterna kan entledigas. Rättsläget är oklart.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att ledamöterna inom kretsen av ledamöter i utskottet ska välja en ordförande och en vice
ordförande. Mandattiden bestämmer utskottet självt.
TREDJE STYCKET
Här regleras den situationen att ordföranden blir förhindrad för en längre tid att fullgöra sitt uppdrag. En
ersättare för denne kan då utses inom kretsen av ledamöterna. Det är viktigt att man reglerar arvodesfrågan
vid längre tids bortovaro.
FJÄRDE STYCKET
Det finns ingen reglering kring ersättarnas närvaro i utskott. Många gånger används utskottet för att fatta
beslut med stöd av delegation i ärenden där sekretesskyddade uppgifter ofta förekommer. För att inte sprida
information i onödan kan det därför vara lämpligt att begränsa närvarorätten i så hög utsträckning som möjligt.
Nämnden bör vid valet av ersättare tänka på att besluta en inkallelseordning.
FEMTE STYCKET
Om utskottets ledamöter och ersättare inte utsetts vid proportionellt val, måste fyllnadsval förrättas vid förtida avgång. Om proportionellt val ägt rum, gäller i stället turordningen enligt valsedlarna.
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SJÄTTE STYCKET
Utskottet bestämmer vilka sammanträdestider som ska gälla. Det är också lämpligt att föra in regler om beslutsförhet. ”Hälften av ledamöterna” innebär att ledamöterna inklusive tjänstgörande ersättare ska uppgå
till minst halva utskottet.
Utskottet förutsätts fatta beslut i enlighet med reglerna för fullmäktige och nämnder, se 5 kap. 53-56 §§ KL.
SJUNDE STYCKET
När det gäller protokoll i beslutsärenden förutsätts utskottet följa 6 kap. 35 § KL i tillämpliga delar. Vid beredning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i föredragningslistan till styrelsens/nämndens sammanträde.
ÅTTONDE STYCKET
Här föreskrivs att utskottet har en beredande funktion i förhållande till nämnden. Nämnderna avgör dock
ytterst själva omfattningen av beredningen.
Utskottet kan också uppträda som delegat. Detta regleras inte i reglementet, utan i delegationsordningen
som styrelsen/nämnden fattar beslut om. Där ska också anges i vilken utsträckning beslut ska anmälas till
styrelsen/nämnden, 6 kap 40 § KL. Utskottets beslutskompetens regleras då i delegationsordningen för
nämnden.
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REGLEMENTE FÖR STYRE LSE OCH NÄMNDER

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder
regioner.

i kommuner och landsting/

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/485

§ 148 Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för jävsnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 48/2021, att återremittera ärendet
om revidering av jävsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 218/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 48/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för jävsnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
”landsbygdssäkring” förs in i reglementet enligt tidigare yrkande i
kommunstyrelsens beslut § 43/2021. De föreslår vidare att
”kommundirektören” stryks under närvarorätt för övriga i samtliga
nämnder utom kommunstyrelsens enligt tidigare yrkande. De föreslår
även att ordförandes uppgifter beskrivs enligt tidigare yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden
efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-11-01.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 218/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för jävsnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden efter
återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 48/2021 ”Beslut om revidering reglemente
jävsnämnden”, 2021-03-03.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Jävsnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente
för jävsnämnden”, 2020-03-06.
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-01
Ärendenummer
2019/485

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente för
jävsnämnden efter ytterligare återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03 (§ 48/2021) att återremittera ärendet
om revidering av jävsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06 (§ 218/2021) återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 48/2021.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 218/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för jävsnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden efter
återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 48/2021 ”Beslut om revidering reglemente
jävsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Jävsnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente
för jävsnämnden”, 2020-03-06.
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Utredning
Nedan följer en genomgång av varje sakyrkande från kommunstyrelsens
beslut § 48/2021 med en analys om vilka konsekvenser det får om yrkandet
tas med i reglementet.
Landsbygdssäkring
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
Eftersom det har tillkommit en paragraf om personalansvar är den aktuella
paragrafen numera 8 §.
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Kommunledningsförvaltningen anser att det inte finns något hinder mot att
lägga till landsbygdssäkring i den aktuella bestämmelsen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar även att ovan punkt är områden
som ska beaktas i handläggningen, men att det inte görs någon särskild
prövning av dem i varje beslut. Undantaget är barnrättsbedömning enligt
barnkonventionen, vilket kommunstyrelsen särskilt beslutat om ska ha en
särskild del i tjänsteskrivelsen. Det betyder att ett tillägg i reglementet inte
kommer att innebära att det i varje enskilt ärende görs en specifik
landsbygdssäkring.
En eventuell konsekvens av tillägget kan bli att förvaltningarna i beredningen
av ärenden inte vet vad begreppet innebär och inte heller vad politiker
förväntar sig i en landsbygdssäkring. Detta får i sådana fall visa sig i den
fortsatta hanteringen av ärendena, t.ex. genom återremiss om jävsnämnden
inte är nöjd med beslutsunderlaget i ett specifikt fall.
Närvarorätt
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18
Närvarorätt i jävsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen ser inte något hinder mot ändringen. En
konsekvens av en ändring skulle bli att, om kommundirektören önskar närvara
vid ett nämndssammanträde eller om ordföranden önskar att
kommundirektören ska närvara, så måste nämnden medge detta.
Kommunstrategiskt perspektiv
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att
ha in texten ”Frågor som styrelsen ansvarar för men som också kan
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av styrelsen lyftas till
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt.
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Kommunledningsförvaltningen anser att om det är en fråga som kan bedömas
i ”ett kommunstrategiskt perspektiv” är den frågan sannolikt av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det behöver därför inte
regleras i reglementet att kommunfullmäktige ska besluta i frågan. Det kan
snarare leda till tolkningssvårigheter med ytterligare ett begrepp för nämnden
att ta ställning till.
Vidare skulle det strida mot kommunallagen att ange att nämnden kan lyfta
sådana frågor till kommunfullmäktige, eftersom det är ett krav i
kommunallagen att nämnden ska lyfta sådana frågor till kommunfullmäktige.
Med hänsyn till ovanstående tolkningssvårigheter anser
kommunledningsförvaltningen att det inte är lämpligt med tillägget i
reglementet.
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Om kommunstyrelsen trots det önskar föreslå fullmäktige ändringen bör
följande övervägas:
- är avsikten att bestämmelsen ska omfatta frågor utöver de som anges i
5 kap. 1 § kommunallagen, dvs. de av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen.
- problematiken med att jävsnämnden kan lyfta enligt förslaget i
jämförelse med att fullmäktige ska fatta beslut om den
kommunstrategiska frågan även är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Samråd med myndigheter
- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
Kommunledningsförvaltningen ser inget hinder mot det föreslagna tillägget.
Enligt 8 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet inom sitt
verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. Enligt förarbetena till
bestämmelsen (prop. 2016/17:180 s. 293) är samverkansskyldigheten
generell men inte obegränsad. Det betyder att kommunens nämnder redan
ska samverka med andra myndigheter när det finns behov.
Ordföranden
- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barnoch utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden
bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
I förslaget till reglemente ser 19 § ut som följer:
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.
Kommunstyrelsen
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Det kan konstateras att sakyrkandet inte är anpassat till jävsnämnden utan att
det utgår från barn- och utbildningsnämnden, vilket troligen är en felskrivning.
Utgångspunkten är således att sakyrkandet bör ändras och anpassas till
jävsnämnden.
Kommunledningsförvaltningens förslag till 19 § i reglementet stämmer överens
med SKR:s förslag på reglemente (se s. 42-43).
Kommunledningsförvaltningen tolkar yrkandet som att 19 § ska se ut som
följer:
Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräda
nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
6) Kalla ersättare.
7) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
8) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
9) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
Kommunledningsförvaltningen ser inte något hinder mot ändring av 19 § i
reglementet. Så länge avsikten är att samtligt i förslaget ska vara kvar och att
visst tillägg ska göras kan kommunledningsförvaltningen inte se några direkta
konsekvenser av en ändring.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen har härmed gjort en konsekvensanalys av de
sakyrkanden som framfördes på kommunstyrelsen 2021-03-03 och anser att
återremissen är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen har även gjort ändringar i 11 § i reglementet,
efter att fullmäktige har beslutat att beslut med anledning av E-förslag alltid
ska fattas av fullmäktige. I övrigt kvarstår förvaltningens ursprungliga förslag
till reglemente. Förvaltningen har alltså inte genomfört någon av de ändringar
som var föreslagna i sakyrkandena i det aktuella beslutet. Detta eftersom
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kommunstyrelsen återremitterade ärendet och därmed aldrig fattade beslut
om att bifalla sakyrkandena.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för jävsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
Jävsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-06

Kommunstyrelsen

2019/485

§ 218 Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 48/2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har, § 48/2021, beslutat att återremittera ärendet om
revidering av jävsnämndens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.”
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för jävsnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 48/2021.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113/2021 ”Beslut om
revidering av reglemente för jävsnämnden”, 2019-09-22.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden efter
återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 48/2021 ”Beslut om revidering reglemente
jävsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-06

Kommunstyrelsen

✓ Jävsnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente
för jävsnämnden”, 2020-03-06.
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-19
Ärendenummer
2019/485

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Beslut om revidering reglemente jävsnämnden efter återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2021-03-03 (§ 48/2021) beslutat att återremittera
ärendet om revidering av jävsnämndens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande. Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 48/2021 ”Beslut om revidering reglemente
jävsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Jävsnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente
för jävsnämnden”, 2020-03-06.
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Utredning
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Arbetsmiljöansvar och dess delegering
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-13 (§ 18/2021) att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.
Inom ramen för den utredningen har följande framkommit. Enligt 6 kap. 6 §
kommunallagen (2017:725, KL) ska nämnderna var och en inom sitt område
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning
som gäller för verksamheten.
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Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) gäller lagen för varje
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.
AML utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de reglementen
som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som respektive nämnd
ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se till att dessa regler
följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av nämndernas
reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal.
Med hänsyn till ovanstående har kommunstyrelsen beslutat att ta bort den
aktuella delegeringen från delegationsordningen samt att uppmana
nämnderna att ta in delegationen i sina delegationsordningar. Reglementena
påverkas inte av denna fråga.
Eventuell förändring av om kommunstyrelsen ska vara anställningsnämnd
påverkar reglementena
Det är fullmäktige som bestämmer hur nämnderna i en kommun ska
organiseras. Fullmäktige får enligt 6 kap. 2 § kommunallagen (2017:725, KL)
besluta
1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela
kommunen,
2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av
kommunen,
3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera
anläggningar, och
4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.
I Tidaholms kommun har fullmäktige beslutat att organisera nämnderna utifrån
p. 1, genom att i reglementena tilldela de olika nämnderna ansvar över olika
verksamheter i hela kommunen.
I kommunstyrelsens reglemente anges dock att kommunstyrelsen är
anställningsmyndighet för hela kommunen (§ 8). Detta betyder att
kommunstyrelsen får karaktär av att vara utförarnämnd och att övriga
nämnder får karaktär av att vara beställarnämnder, när det gäller personal.
Det vill säga att kommunstyrelsen har fått i uppdrag av fullmäktige att anställa
personal och sedan tillhandahålla denna personal till övriga nämnder. Det är
dock inte så som nämndsorganisationen ser ut i Tidaholms kommun,
reglementena är inte i övrigt utformade för en sådan organisation.
Vidare regleras följande gällande nämndernas ansvar och befogenheter i
kommunallagen. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om (6 kap. 3 §
KL). Vidare ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten (6 kap. 6 § KL).
Utgångspunkten i kommunallagen är således att nämnderna ska bedriva sitt
arbete självständigt. När nämnden formellt sett inte är anställningsmyndighet
och därmed inte äger sin viktigaste resurs, personalen, uppkommer frågan om
det går att särskilja personalansvar från verksamhetsansvar. Den frågan blir
normalt löst genom att organisering utgår från beställar-utförarmodellen.
Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att ovan inte har inneburit några
problem i praktiken när kommunstyrelsen varit anställningsmyndighet. Det är
dock viktigt, eftersom fullmäktige har beslutat att organisera nämnderna så att
de ansvarar för olika verksamheter, att ändra reglementena så att även
nämnderna är anställningsmyndighet för den personal som arbetar inom
nämndens förvaltning. Detta för att nämnden fullt ut ska kunna ta det ansvar
som krävs enligt kommunallagen.
De frågor som kvarstår i kommunstyrelsens reglemente gällande personal är
av sådan övergripande karaktär att styrelsen inte ges en alltför ingripande roll i
förhållande till nämndernas ansvar för förvaltningen. De bör därmed vara kvar
i reglementet.
När det gäller förvaltningschefer och förvaltningsekonomer är det lämpligt att
dessa även fortsatt anställs av kommunstyrelsen. Det är också i enlighet med
SKR:s förslag på reglemente. Jävsnämnden har dock inte någon
förvaltningsekonom.
Upplysningsvis har detta inte någon påverkan på de flesta arbetsrättsliga
regler. Eftersom kommunen är en och samma juridiska person, utgör
kommunen arbetsrättsligt också en och samma arbetsgivare.
Frågor av principiell betydelse
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Det finns inte någon skrivning i förvaltningens förslag till reviderade
reglementen om frågor av principiell betydelse eftersom detta är reglerat i
ovan bestämmelse och därmed redan är tillämplig i samtliga nämnders arbete.
Det är inte heller med i SKR:s mall som förvaltningen har utgått från. En
nämnd, eller styrelsen, ska alltså redan lyfta sådana frågor till fullmäktige.
Om detta inte görs riskerar beslutet att upphävas vid en laglighetsprövning.
Det kan även påverka fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för nämnden eller
styrelsen.
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte är nödvändigt med ett tillägg i
reglementet.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen bedömer att återremissen härmed är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen bör besluta
föreslå fullmäktige att anta förslaget till nytt reglemente för jävsnämnden.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för jävsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-03-03

Kommunstyrelsen
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§ 48 Beslut om revidering reglemente jävsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Jävsnämnden har yttrat sig över förslaget och har inte något att erinra mot det.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för jävsnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18
Närvarorätt i jävsnämnden.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att
ha in texten ”Frågor som nämnden ansvarar för men som också kan
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av nämnden lyftas till
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt.
- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barnoch utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden
bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
- Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering:
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena.
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
✓ Arbetsutskottets beslut § 14/2021 ”Beslut om revidering reglemente
jävsnämnden”, 2021-02-17.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Jävsnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente
för jävsnämnden”, 2020-03-06.
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Sändlista
Kommunledningsförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/485

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för jävsnämnden
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Jävsnämnden har yttrat sig över förslaget och har inte något att erinra mot det.
Förvaltningen har även gjort vissa ändringar utifrån att kultur-och
fritidsnämnden hade synpunkter på en del bestämmelser i de gemensamma
delarna. För jävsnämndens del innebär det att tillägg har gjorts i §§ 11 och 17,
§ 12 har lagts till, stavfel har rättats i §§ 26 och 27 och i § 31 har
kommunchefen ändrats till förvaltningschefen.
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den
paragrafen oförändrad.
Beslutsunderlag
✓ Jävsnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente
för jävsnämnden”, 2020-03-06.
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för jävsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
JVN

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2019/53

§ 2 Beslut om yttrande över reglemente för jävsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Kommunledningsförvaltningen har därefter skickat förslaget till reviderat
reglemente till jävsnämnden för yttrande. Yttrande ska inkomma till
kommunstyrelsen senast 2020-03-31.
Förvaltningen har inget att erinra gällande det upprättade förslaget på
reviderat reglemente för jävsnämnden.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande jävsnämndens reglemente”,
förvaltningschef Anna Eklund, 2020-02-24
✓ Begäran om yttrande - reglemente jävsnämnd, kommunjurist Jenny
Beckman, 2019-12-18
✓ Förslag till reviderat reglemente jävsnämnden
✓ Förslag till reviderat reglemente jävsnämnden, grönmarkerad text för
tillagd text, rödmarkerad text för borttagen text.
✓ Reglemente för nämnder och styrelse, ett underlag för lokala
bedömningar, SKR, mars 2019
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att avge sitt yttrande, att
jävsnämnden inte har något att erinra gällande det upprättade förslaget
på reviderat reglemente för jävsnämnden, till kommunstyrelsen.
Jävsnämndens beslut
• Jävsnämnden beslutar att avge sitt yttrande, att jävsnämnden inte har
något att erinra gällande det upprättade förslaget på reviderat
reglemente för jävsnämnden, till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-29, reviderad 2021-.

A Jävsnämndens uppgifter
§ 1 Jävsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och
utöva tillsyn i fall där en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan på
grund av jäv.
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
•

•

Bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i de fall där
ansvarig nämnd företräder kommunen som part enligt 6 kap. 7 § kommunallagen.
Utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som ansvarig nämnd själv bedriver enligt 6 kap. 7 § kommunallagen.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden
ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Nämnden har hand om
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i kommunstyrelsens reglemente.
§ 6 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 7 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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§ 8 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller inte uppgifter
som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 9 Förvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 10 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
§ 11 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
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§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga.
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C Jävsnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare som utses av fullmäktige.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 19 Ordföranden
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.
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§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-29, reviderad 2021-.

A Jävsnämndens uppgifter
§ 1 Jävsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och
utöva tillsyn i fall där en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan på
grund av jäv.
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
•
•

Bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i de fall där
ansvarig nämnd företräder kommunen som part enligt 6 kap. 7 § kommunallagen.
Utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som ansvarig nämnd själv bedriver enligt 6 kap. 7 § kommunallagen.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sina respektive sitt verksamhetsområden följa vad som
anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra. Nämnden ska, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för
att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Nämnden har hand om
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i kommunstyrelsens reglemente.
§ 6 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 5 Planering, uppföljning och redovisning
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och avgörande frågor inom verksamheten samt anger riktlinjer och prioriteringar
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar dessutom för
långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten.
2) Nämnden ska till fullmäktige yttra sig över förslag, framställningar,
medborgarförslag och motioner. Nämnden ska bereda och besluta i de
medborgarförslag som fullmäktige har överlämnat för beredning och
beslut.
3) Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställdhet, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa
samt arbetsrätt och personalförsörjning
5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem:
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- i reglemente,
- genom finansbemyndigande
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till nämnden har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.
§ 7 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 6 8 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen, nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda med styrelsen och/eller annan nämnd när dess
verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
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in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

§ 7 9 Ekonomisk fFörvaltning av lös egendom
Nämnden ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens
förvaltningsområde.
§ 8 10 Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller i en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer samt mandattid.
§ 9 Motioner och medborgarförslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade medborgarförslag och motioner inom
tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden föreslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta framgå av beslutet.
I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett medborgarförslag gäller följande:
När ett medborgarförslag beretts färdigt och nämnden ska fatta beslut om
medborgarförslaget ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att
den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fattas.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Styrelsen
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
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§ 11 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
§ 11 Personalansvar
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering.
Nämnden ansvarar vidare för styrning och ledning av personal, arbetsmiljö
och budget för personal.
§ 11 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 12 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. Nämnden
ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning.
Nämnden ansvarar även för att kontinuerligt rapportera eventuella uppdateringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är arkivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen.
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C Jävsnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 13 Nämndens sammansättning
Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare som utses av fullmäktige.
Nämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.
§ 14 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 15 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt
bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i nämnden som har flest tjänsteår i nämnden
bakom sig. Vid lika tjänsteår ska den äldste av dem utfärda kallelsen.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
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endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 16 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 16 Beslutsförhet
För att nämnden ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
§ 17 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 18 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 19 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
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Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 18 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 20 Jäv eller annat hinder
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 21 19 Nämndens oOrdföranden
Nämndens oOrdföranden ska:
1) I egenskap av nämndens främste företrädare ha uppsikt över nämndens verksamhet.
2) Se till att nämndens, och utskottets, ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål.
3) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
4) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och
ta initiativ i dessa frågor.
5) Främja samverkan mellan nämnden, styrelsen och övriga nämnder.
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6) Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, under
konferenser och vid sammanträden om inte nämnden bestämmer annat i särskilda fall.
1)
2)
3)
4)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
6) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 20 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 22 21 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får den i nämnden med flest tjänsteår
fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 23 Närvarorätt för övriga
Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet,
tillika kommunstyrelsens vice ordförande, har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får även medge att
annan ledamot i styrelsen närvarar vid nämndens sammanträden och deltar i
nämndens överläggningar om särskilda skäl föreligger. Den förtroendevalde
har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
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Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Rätten kan utnyttjas efter samråd med nämndens och kommunstyrelsens
ordförande.
Nämnden får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskilt sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närvara vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.
§ 24 Justering av protokoll
Såväl nämndens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för protokolljustering.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast nästkommande arbetsdag
§ 24 Reservation och protokollsanteckning
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 26 Delegering av ärenden
Nämnden får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss
grupp av ärenden. Delegaterna ska redovisas i en, av nämnden upprättad,
delegationsordning eller genom annat beslut i nämnden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

929

14/16

4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till nämnden om
det finns särskilda skäl för detta.
Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt, gäller i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för styrelsen i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrelsen.
§ 27 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämnden beslutat vara behörig.
§ 28 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd
som nämnden bestämmer. Nämnden får genom beslut uppdra åt annan/andra att verkställa undertecknandet.
§ 22 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
§ 23 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
§ 24 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende
på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får fortsätta att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 26 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 27 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad
protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning
till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 28 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 29 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 30 Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
§ 31 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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Förord
I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder i kommuner och landsting/
regioner. Det är en reviderad utgåva av det underlag till reglemente som ursprungligen gavs ut av Svenska
Kommunförbundet 1992. Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett
exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
För att underlätta anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbundsjuristen Lena Dalman med biträde av förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma
vid avdelningen för juridik.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll mars 2019.
Stockholm, mars 2019

Germund Persson
Avdelningen för juridik

Upplysningar om innehållet
Lena, Dalman, lena.dalman@skl.se

© Sveriges Kommuner och Landsting, mars 2019
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REGLEMENTE FÖR STYRELSE OCH NÄMNDER
INLEDNING
Detta är ett styrelse- och nämndreglemente. Som bakgrund till reglementet och kommentarerna till detta
beskrivs i kapitel 1 fullmäktiges uppgifter i förhållande till styrelsen och nämnderna. Detta avsnitt är inte
avsett att ingå i själva reglementet.
Den första delen av reglementet innehåller för styrelsen specifika bestämmelser (avsnitt A).
Därefter kommer för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser (avsnitt B).
Dessa är alltså tänkta att, om inte annat anges, kunna tas in såväl i styrelsens som i nämndernas reglementen.
Liksom i föregående upplaga har vi uteslutit specialbestämmelser för olika nämnder, eftersom
utformningen av sådana uppvisar mycket stora lokala variationer. Vissa bestämmelser i avsnitt A är dock
av intresse för nämnderna. Detta gäller 1 § (nämndens uppgifter, som alltid måste anges), 6 § (ekonomi och
medelsförvaltning om denna ska ligga hos nämnden), 7 § (om fullmäktige har delegerat uppgifter till nämnden), 8 § (personalpolitik om denna är decentraliserad), 9 § (uppföljning) och 10 § (processbehörighet om
denna enligt reglemente ska ligga hos nämnden).
En viktig inskränkning är att vi inte har redovisat något särskilt reglemente för landstingsstyrelse/ regionstyrelse och landstingskommunala nämnder. Orsaken till detta är att vi har ett förhållandevis litet antal
landsting/regioner och att de olika landstingen/regionerna uppvisar stora organisatoriska olikheter. I stora
delar kan dock bestämmelserna användas även av landstingen/regionerna.
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KAPITEL

1

FULLMÄKTIGES UPPGIFTER
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller
enligt statlig myndighets beslut.
Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL
eller andra författningar.
Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
ramar för kommunens upplåning,
övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
mottagande av donationer,
mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.
Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.
Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA STYCKET
Det här avsnittet utgör utgångspunkten för hela reglementet. Ramlagen för den kommunala verksamheten
är KL med bl.a. regler om ansvar och beslutsformer. Läsaren erinras om att det vid sidan av KL finns ytterligare speciallagar som reglerar den kommunala verksamheten.
TREDJE STYCKET
Här behandlas fullmäktiges uppgifter. Dessa regleras i grunden i 5 kap. 1 § KL. Denna paragraf är dock
allmänt hållen. Den lämnar ett utrymme för fullmäktige att själv bestämma vilka olika ärendetyper som
fullmäktige vill ha beslutanderätt i. Därför har här tagits in en katalog över vilka ärenden fullmäktige ska
besluta i. Paragrafen är tänkt som ett förtydligande av gränsen mellan fullmäktige å ena sidan samt styrelse/nämnder å andra sidan.
5 kap. 1 § KL reglerar inte bara gränsen för vad som kan delegeras till nämnd med stöd av 5 kap. 2 § KL
och vad som tillhör fullmäktiges exklusiva beslutsområde. Den klargör tillsammans med 6 kap. 3 § KL
också fördelningen av beslutanderätten mellan fullmäktige och nämnderna. Av 6 kap. 3 § KL följer att
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nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för den förvaltande verksamheten t.ex. inom
egendoms- och medelsförvaltningen.
Katalogen ska ses som ett exempel och måste anpassas till lokala förhållanden.
FJÄRDE STYCKET
Begreppet kommunalråd, liksom landstingsråd och oppositionsråd definieras i 4 kap. 2 § KL. Dessa förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Fullmäktige bestämmer hur många kommunalråd det ska finnas, deras ansvarsområden och deras benämning,
samt utser personerna.
En nyhet i 2017 års KL är att ett kommunalråd inte behöver inneha något annat förtroendeuppdrag i kommunen (prop. 2016/17:171 s. 177). De får också väljas redan vid första sammanträdet i fullmäktige efter
valet.
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KAPITEL

2

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND
A. STYRELSENS UPPGIFTER
ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad
fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
FÖRETAG OCH STIFTELSER
4 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL
är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
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c.

3.
4.
5.
6.

handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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UPPFÖLJNINGSF UNKTION EN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och
art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDE RNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta
reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt
artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
1.
2.

i reglemente,
genom finansbemyndigande.

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
INFORMATION OCH SAMRÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
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ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast … dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
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NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta
i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är
beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.
2.
3.
4.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte
styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
JUSTERING AV PROTOKOLL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
UTSKOTT
44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Reglemente för styrelse och nämnder

17

949

Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att
kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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KAPITEL

3

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND MED KOMMENTARER
A. STYRELSENS UPPGIFTER

ALLMÄNT OM STYRELSEN S UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen
(2017:725), KL, och annan lagstiftning.
Kommentar: Paragrafen reglerar mer översiktligt styrelsens roll och vilka olika funktioner den ska ha. Systematiken skiljer sig något åt från den som anges i KL. I reglementet får styrelsen fyra funktioner/uppgifter:





ledningsfunktionen,
styrfunktionen,
uppföljningsfunktionen och
särskilda uppgifter

Första stycket
I första stycket klargörs att styrelsen ska ha helhetsansvaret för kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta innebär inte att styrelsen har det primära verksamhetsansvaret
överallt, utan att styrelsen mer har en sammanhållande roll. Detta kommer till uttryck i begreppet ”helhetsansvar”.
ANDRA STYCKET
Andra stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap. 1 § första stycket KL. Styrelsen intar en särställning bland
nämnderna genom att den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Styrelsen har att skaffa sig överblick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. KL ger dock som utgångspunkt inte styrelsen några särskilda maktmedel. Uppsikten
måste i princip anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om
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det är möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. I 2017 års KL har dock
införts en möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen en stärkt ställning i förhållande till de övriga nämnderna, se nedan.
TREDJE STYCKET
KL möjliggör en hög grad av målstyrning. Nämnderna är enligt 6 kap. 5 § KL skyldiga att till fullmäktige
redovisa hur de fullgjort sina åtaganden som lämnats till dem inom ramen för ett finansbemyndigande.
Detta framgår också av 20 § i reglementet. På grund av beredningstvånget ska i princip alla ärenden gå via
styrelsen. Det är då naturligt att styrelsen åläggs en styrande och samordnande roll.
Mot bakgrund av styrelsens viktiga roll när det gäller styrningen, är det också naturligt att det i första hand
ankommer på styrelsen att ta fram styrdokument som kan antas av fullmäktige.
FJÄRDE STYCKET
Detta stycke motsvarar 6 kap. 11 § KL. Styrelsen ska ha ett övergripande uppföljningsansvar.
FEMTE STYCKET
Detta är en viktig täckbestämmelse. Förutom att den tar sikte på vissa angivna specialuppdrag klargör den
att de uppgifter som inte lagts på annan nämnd ska skötas av styrelsen. Bestämmelsen är viktig att ha med
för det fall att man glömt att ta upp någon uppgift i något annat reglemente.
ALTERNATIVA POLITISKA ORGANISATIONER
Reglementet utgår från den traditionella organisationen med styrelse och nämnder. På senare år har det blivit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämnder. Det mest extrema fallet är att man enbart har en styrelse med olika utskott samt en ”myndighetsnämnd”
(”utskottsmodellen”). Myndighetsnämnden får för det första hantera ärenden som rör tillsyn över den egna
verksamheten eller ärenden där kommunen själv uppträder som part. För att avlasta styrelsen i massärenden
får myndighetsnämnden också på många håll hantera individärenden. Motivet till denna alternativa organisationsform varierar. Att vitalisera fullmäktige och skapa helhetssyn nämns ofta som skäl. Ekonomiska
hänsyn tas säkerligen också många gånger. Genom att i princip koncentrera all politik till styrelsen, uppnår
man lättare en samsyn runt de ekonomiska prioriteringarna i kommunen. Kostnaderna för arvoden till förtroendevalda minskar också.
Det finns dock nackdelar med systemet. Från demokratisk synpunkt kan riktas invändningar när det blir så
få personer som engageras i den kommunala politiken. Styrelsen får ett mycket stort antal ärendetyper/ärenden att hantera, med risk att kvaliteten i handläggningen försämras. Mycket måste delegeras till utskotten,
vars ledamöter kan hämtas enbart ur nämnden. Sekretessfrågor kan också bli besvärliga, eftersom en sekretesskyddad uppgift inte får utnyttjas i annan verksamhet än där den inhämtats. Myndighetsnämnden kan
också, om den får funktionen som en renodlad ”jävsnämnd” (dvs. enbart hantera ärenden enligt 6 kap. 7 §
KL) få ett så litet antal ärenden att kompetensen i nämnden inte kan upprätthållas.
STÄRKT STÄLLNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Som ett svar på ovan nämnda alternativa politiska organisationer har i 2017 års kommunallag införts en
möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen rätt att fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders verksamhet (6 kap. 8 § KL). Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
Om man vill ge styrelsen en förstärkt roll kan man tänka sig följande lydelse:
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KOMMUNSTYRELSEN FÅR FATTA FÖLJANDE BESLUT RÖRANDE NÄMNDERNAS VERKSAMHET:









Beslut om anställningsstopp,
Beslut om strategiska personalfrågor,
Beslut om stopp för ytterligare investeringar,
Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande ramar:…….,
Beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier
Beslut om etiska riktlinjer i kommunen
Slutligt beslut när två nämnder är oense

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.
Kommentar: Av propositionen till 2017 års lag framgår att det finns ett behov av att ge styrelsen ytterligare rättsliga befogenheter.1 De nya reglerna har införts i syfte att stärka styrelsens sammanhållande roll
och att förbättra styrelsens möjlighet att anlägga ett helhetsperspektiv på den kommunala verksamheten.
För att kommunstyrelsen ska få ökade styrmöjligheter över andra nämnder kräver kommunallagen att fullmäktige anger vissa specifika förhållanden och tydliga ramar härför. Fullmäktige måste alltså lägga stor
vikt på att ange i vilka fall kommunstyrelsen får fatta beslut. Detta är också viktigt inte minst från ansvarsoch revisionssynpunkt.
Bestämmelsen har utformats som en fakultativ bestämmelse, att kommunstyrelsen ”får” fatta beslut. Detta
betyder att det normala är att nämnderna fattar beslut i angelägenheterna ifråga, men att styrelsen kan gå in
när styrelsen ser behov av det. Ingenting hindrar dock att man utformar bestämmelsen som att styrelsen alltid fattar beslut i vissa angelägenheter.
Som framgår av katalogen ovan är det många ekonomiska beslut som läggs hos styrelsen. Tanken bakom
detta är att man utan att tvingas omorganisera verksamheten till ”utskottsmodellen” kan ge styrelsen bättre
styrmöjligheter. Katalogen ska inte ses som uttömmande, utan praxis får med tiden visa hur kommuner och
landsting utnyttjar regeln.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Kommentar: Här regleras styrelsens övergripande ansvar för helheten i kommunen. Bestämmelsen är ett
utflöde av 6 kap. 1 § KL. Varje nämnd har att följa sitt reglemente och sörja för en ändamålsenlig organisation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamålsenlig på ett övergripande plan.
Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämnderna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i reglementen.

1

Prop. 2016/17:171 s. 160
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning.
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen är avsedd att ge styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva ledningsfunktionen
enligt 6 kap. 1 § KL. Paragrafen ska ses som ett exempel och måste anpassas efter lokala förhållanden.
Styrelsen har också en rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 38 § KL. Denna regleras i 9 § femte punkten.
FJÄRDE PUNKTEN:
Vad gäller säkerhetsfrågorna tar punkten sikte på de interna/verksamhetsegna säkerhetsfrågorna. I detta
ansvar ligger att identifiera risker, upprätta/ kontinuerligt uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser samt att
vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller motverka att riskerna förverkligas. Det kan innebära allt från
förebyggande säkerhetsarbete till att se till att adekvat försäkringsskydd finns.
SJUNDE OCH ÅTTONDE PUNKTEN:
Här regleras styrelsens roll när det gäller högre tjänstemän. Direktören ska enligt 7 kap. 1 § KL utses av
styrelsen. Styrelsen ska också besluta om en instruktion för kommundirektören. Lämpligen sker framtagandet av instruktion i samråd med direktören. Utseendet av kommundirektör och beslut om instruktion kan
inte delegeras.
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Vi har i detta reglemente även lagt på styrelsen att anställa förvaltningschefer. Jämför 18 § detta reglemente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruktion för förvaltningschefer. Det finns dock inte något lagligt hinder mot att upprätta instruktion (se prop.
2016/17:171 s. 202).
TIONDE PUNKTEN:
Punkten tar sikte på sådana program som regleras i 5 kap. 3 § KL och som ska antas av fullmäktige minst
en gång per mandatperiod. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagen innehåller
inget krav på att motsvarande program ska upprättas för verksamheter i egen regi. Det finns dock inget som
hindrar detta.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Styrelsen får här ett generellt uppdrag att besluta om hur fullmäktiges ärenden ska beredas, såvida inte fullmäktige beslutat något annat. Detta följer av 6 kap. 13 § KL. Styrelsen ges också rätten att delegera beslut
angående remiss av dessa ärenden till enskild förtroendevald. Detta kan vara en praktisk lösning för att påskynda beredningsprocessen.
Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kommunen som styrelsen har. Det kan handla om













viss planering av användningen av mark och vatten samt utveckling av strategiskt viktiga områden,
miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor,
natur- och vattenvårdsfrågor,
bostadsfrågor,
energifrågor inklusive frågor om energihushållning,
statistik och samhällsanalys,
utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet,
kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället),
trafikförsörjning och infrastruktur,
utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott företagsklimat,
regionalt, nationellt och internationellt arbete,
kommunens varumärke och attraktivitet.

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i enlighet med av fullmäktige antagna reglementen. Vi har valt att inte ta in ovan nämnda punkter i själva reglementstexten,
eftersom detta kan skapa osäkerhet kring nämndernas ansvarsområden.
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FÖRETAG OCH STIFTELS ER
4 § Styrelsen ska
1.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2.
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3.
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4.
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5.
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full
mäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6.
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på styrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 §, 9 § och 10 § KL. I
förslaget har dock en skärpning lagts in i förhållande till KL. Det gäller fjärde punkten där styrelsen åläggs
att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL omfattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekonomiska föreningar i begreppet företag.
KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommentar: För det fall kommunen är medlem i ett kommunalförbund, ska styrelsen utöva uppsikt även
över dessa, 6 kap. 1 § andra stycket KL. De förstärkta reglerna om uppsikt omfattar inte kommunalförbund,
se SKL:s cirkulär 12:50, som kan laddas ner på www.skl.se.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,

3.

upprätta förslag till budget i enlighet med KL,

4.

se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
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5.
6.

upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Enligt 6 kap. 13 § 2 p KL åligger det styrelsen att ta hand om den ekonomiska förvaltningen. Detta begrepp
omfattar både medelsförvaltning och egendomsförvaltning.
När det gäller medelsförvaltningen finns särskilda regler för kommunens medelsplacering i 11 kap. 2-4 §§
KL. Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Reglementsbestämmelsen är skriven utifrån den förutsättningen att styrelsen har hand om hela kommunens
medelsförvaltning. Enligt 6 kap. 14 § KL kan dock fullmäktige besluta att en nämnd helt eller delvis ska
ha hand om sin egen medelsförvaltning. Kommunen kan t.ex. ha en fastighetsnämnd för förvaltning av
kommunens fasta egendom. Väljer man en sådan lösning måste fastighetsförvaltningen undantas i styrelsens reglemente samtidigt som uppgiften i fråga anges i fastighetsnämndens reglemente.
Beträffande upplåning av medel ligger givetvis alltjämt den principiella beslutanderätten på fullmäktige.
Placering av medel är däremot en förvaltningsuppgift där beslutanderätten automatiskt tillkommer styrelsen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempelvis en anställd.
Under ekonomisk förvaltning har även förts donationsförvaltningen. Om donator i stiftelseurkunden har
föreskrivit annat om förvaltningen gäller donators föreskrifter i stället för vad som anges i reglementet.
TREDJE – FEMTE PUNKTEN
Styrelsen ska enligt 11 kap. 8 § KL före oktober månads utgång upprätta förslag till budget.
Styrelsen bestämmer också när nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag, 11 kap. 9 § KL. Det är
mycket vanligt att budgetprocessen pågår under en stor del av året och att en preliminärbudget upprättas
redan under sommaren. Det är då viktigt att ett definitivt budgetbeslut verkligen fattas av styrelsen under
hösten, så att fullmäktige kan fastställa budgeten före november månads utgång. De år val har hållits i hela
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige, 11 kap. 10 § andra stycket KL. Budgetbeslut kan då
tidigast tas den 15 oktober valåret.
Det åligger också styrelsen att se till att bokföring, redovisning, delårsrapporter och årsredovisningar görs i
enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utger
regelbundet rekommendationer avseende uttolkning av lagen, se www.rkr.se. Observera dock att en ny lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft 2019-01-01.
SJÄTTE PUNKTEN
I den mån kommunen har medel avsatta för pensionsförpliktelser ska denna punkt finnas i reglementet. Den
anknyter till 11 kap. 4 § KL.
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DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen innehåller en katalog över vilka grupper av ärenden fullmäktige delegerar till styrelsen med
stöd av 5 kap. 2 § KL. Katalogen ska ses som ett exempel, och måste anpassas till lokala förhållanden. Fullmäktige kan exempelvis ha valt att lägga fastighetsförvaltningen på en nämnd. I sådana fall kan det vara
ändamålsenligt att till styrelsen enbart delegera en del ärenden som rör fastigheter.
I 5 kap. 1 § KL regleras fullmäktiges beslutskompetens. Innebörden av bestämmelsen är att fullmäktige beslutar i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I kapitel 1 i denna skrift finns ett
exempel på katalog över ärendetyper som ska vara förbehållna fullmäktige. Katalogen i den här paragrafen,
som handlar om delegation till nämnd enligt 5 kap. 2 § KL, ska inte sammanblandas med finansbemyndiganden enligt 5 kap. 4 § KL. Sådana bemyndiganden kan enbart ges i samband med att beslut om budget
fattas eller annars anslag beviljas. Ett finansbemyndigande bör inte tas med i reglementet. Gör man detta,
blir man tvungen att ändra reglementet varje år när budgeten tas.
FÖRSTA PUNKTEN
Det är mycket vanligt att styrelsen sköter frågor om lånefinansiering. Fullmäktige beslutar om ramen för
upplåningen, varefter styrelsen verkställer fullmäktiges beslut. Bestämmelsen skiljer inte på långsiktig och
kortsiktig upplåning. Bestämmelsen förutsätter att fullmäktige i budgeten eller i anslagsbeslut anger graden
av lånefinansiering. Delegeringsuppdraget ska också ske inom de ramar fullmäktige angivit i riktlinjer i
treårsplanen enligt 11 kap. 6 § KL och i föreskrifterna om medelsförvaltning som fullmäktige dragit upp
enligt 11 kap. 3 § KL.
ANDRA PUNKTEN
Om nämnd genom finansbemyndigande har beviljats ett ramanslag för en hel verksamhet, kan nämnden
omdisponera medel inom ramen för fullmäktiges riktlinjer. Detta följer av 5 kap. 4 § KL och tas inte in i
reglementet. Det kan dock finnas behov av att ge styrelsen rätt att på fullmäktiges vägnar omdisponera
redan särskilt budgeterade medel hos andra nämnder. Regeln är tänkt att användas när det krävs snabba
beslut och man inte kan invänta fullmäktiges ställningstagande. Delegeringsbestämmelsen är skriven utifrån förutsättningen att fullmäktige anger beloppsramar och att omdisponeringen får ske endast inom ramen
för den budgeterade verksamhetsvolymen. Åtgärderna får inte heller täcka nya verksamheter och får bara
ske på begäran av nämnden.
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TREDJE OCH FJÄRDE PUNKTEN
I det här exemplet har styrelsen hand om fastighetsförvaltningen i kommunen. Uppgifterna kan lika gärna
ligga hos en annan nämnd.
FEMTE PUNKTEN
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, har införts en bestämmelse om att styrelsen med bindande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommunen ett rättegångsombud, se 6 kap. 15 § KL. Möjligheten för ett rättegångsombud att ingå förlikning är
emellertid starkt begränsad, på grund av förbudet mot extern delegation. Det är alltså styrelsen som normalt
måste fatta ett formellt beslut om att godkänna förlikningen.
Man bör i detta sammanhang notera att vissa nämnder enligt lag ska ha hand om vissa verksamheter. Ett
exempel är socialnämnden som enligt 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska föra kommunens
talan. Styrelsens rätt att ingå förlikning gäller inte i dessa fall.
ANDRA STYCKET
I detta stycke delegeras beslut om yttranden till styrelsen. Begreppet ”yttrande” tar sikte på exempelvis
besvarande av remisser som antingen inte är principiella eller där svarstiden är så kort att fullmäktige inte
hinner fatta beslut. I den sistnämnda situationen är bestämmelsen tänkt att vara en yttersta ventil, där kommunstyrelsen snabbt kan fatta ett beslut om exempelvis ett anstånd inte går att utverka. Fullmäktige kan då
förslagsvis godkänna beslutet i efterhand. Bestämmelsen tar inte sikte på när kommunen för talan i mål och
ärenden. Detta regleras i 10 §.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Kommentar:
SAMLAD PERSONALFUNKTION
Paragrafen har utformats med utgångspunkt i att styrelsen ska ha hand om en för kommunen samlad personalfunktion. De i förslaget särskilt upptagna uppgifterna utgör några av de viktigaste beståndsdelarna i en
sådan funktion.
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Till de principiella befogenheterna för styrelsen hör att beträffande samtliga kommunens arbetstagare
förhandla och träffa kollektivavtal, såvida inte fullmäktige beslutat annat.
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Förhandlingsbefogenheten omfattar förhandlingar enligt gällande lagstiftning eller särskilda förhandlingsordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Sistnämnda typer av förhandlingar hänförs till respektive nämnds verksamhetsområde
och ska föras vid den nämnden. Detta följer av 6 kap. 3 § KL.
Inom styrelsens verksamhetsområde avseende personalpolitiken ligger att handlägga även andra frågor än
dem som vi räknat upp i förslaget. Detta framgår av ingressen till paragrafen. Det får ankomma på varje
enskild kommun att avgöra vilken detaljeringsgrad som bedöms nödvändig i reglementet. Till frågor som
faller inom verksamhetsområdet hör exempelvis att verka och svara för utveckling och samordning av
personaladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.
TREDJE PUNKTEN
Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser inom det arbetsrättsliga området. Det är självfallet en lämplig ordning att kommunen tillämpar
lag och kollektivavtal enhetligt så att inte olika praxis utvecklar sig på olika håll i organisationen.
FJÄRDE PUNKTEN
Att besluta om stridsåtgärd är något som kräver noggrant övervägande. En central bedömning måste göras,
så att rätt åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. Att besluta om stridsåtgärd är något som alltid bör ligga kvar hos
styrelsen, även om kommunen valt att låta verksamhetsansvarig nämnd ansvara för den egna personalpolitiken (se nedan).
FEMTE PUNKTEN
Denna punkt tar sikte på 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen).
Detta lagrum motsvarar den tidigare s.k. kommunala delegationslagen (1954:130). Bestämmelsen flyttades
år 2009 in i befogenhetslagen i samband med att man ville samla alla ”smålagar” på ett ställe. Genom bestämmelsen kan en kommun ge Sveriges Kommuner och Landsting uppdrag att med bindande verkan för
kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera anställningsvillkoren för kommunens arbetstagare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörelserna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överenskommelse om prolongation av de lokala avtalen så länge förhandlingar pågår.
Att ge ett sådant uppdrag till en central arbetsgivarorganisation är ett beslut av stor betydelse, där vikten av
samordning inom kommunen är stor. Denna beslutanderätt bör enligt vår uppfattning därför alltid ligga hos
styrelsen.
NÅGOT OM DECENTRALISERAD PERSONALFUNKTION
Om kommunen avser att låta verksamhetsansvarig nämnd sköta samtliga förhandlingsfrågor och kollektivavtalstecknandet för sina anställda, finns det i alla fall ett antal frågor, som bör vara kommungemensamma.
Så förhåller det sig med frågor som till sin karaktär är av strategisk betydelse eller därför att det är praktiskt
och personalpolitiskt nödvändigt att kommunen uppträder i en sammanhållen och enhetlig arbetsgivarfunktion.
I vårt förslag har vi utgått från att till frågor av sistnämnda slag ska hänföras



beslut om stridsåtgärder eller
uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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Det kan tänkas föreligga ett intresse för kommunen att låta även andra ärenden än dem som nyss angetts
falla under förevarande kategori, exempelvis frågor beträffande anställning eller lönesättning av vissa
arbetstagare, omplacering och förflyttning av personal eller rörande pensioner eller avtalsförsäkringar.
Väljer man denna lösning får man anpassa katalogen vad gäller styrelsen i motsvarande mån.
Även i de fall kommunen avser att låta vissa verksamhetsansvariga nämnder ha ansvar för den egna personalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen justeras. Detta kan ske på så sätt att de nämnder som svarar för den egna personalpolitiken uttryckligen undantas
i paragrafen. Samtidigt måste befogenheterna skrivas in i nämndens reglemente.
Ett annat alternativ kan vara att vissa verksamhetsansvariga nämnder har ansvar för vissa delar av den egna
personalpolitiken. Detta måste på motsvarande sätt undantas i paragrafen och anges i nämndens reglemente.
Styrelsens skyldighet att, enligt paragrafen i vårt förslag, leda och samordna den övergripande personalpolitiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att förhandla och träffa kollektivavtal beträffande löne- och anställningsvillkoren för arbetstagarna vid nämnden.
När arbetsgivarbefogenheterna hos ett tidigare i kommunen befintligt centralt personalorgan överförs till en
verksamhetsansvarig nämnd, uppstår frågan om förhandlingsförfarandet i sådan rättstvist, som ska handläggas enligt lagen om rättegång i arbetstvister. Då ska huvudavtalet (KHA 94) och dess bestämmelser i Kap.
III om förhandling i rättstvist tillämpas.
Om befogenheterna att självständigt förhandla och träffa kollektivavtal lämnas till en verksamhetsansvarig
nämnd, följer därav att nämnden har befogenheten att föra lokala tvisteförhandlingar. Den verksamhetsansvariga nämnden måste anses inom sitt område ha övertagit rollen som ”kommunens förhandlingsorgan”
enligt nuvarande KHA. Därmed kommer en tvist som inte kunnat lösas vid en lokal förhandling att därefter
upptas direkt till central förhandling om sådan förhandling påkallas. Fullmäktige kan emellertid besluta, att
rätten att föra tvisteförhandlingar i rättstvister förbehålls eller sker i samråd med styrelsen eller särskild vald
personalnämnd.
UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som
väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Kommentar: Uppföljningen är en mycket viktig del av en verksamhet. Även här har styrelsen fått ett
särskilt uppdrag. Styrelsen förutsätts utnyttja den rätt till information som 6 kap. 12 § KL medger.
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I första och andra punkten åläggs styrelsen att på ett övergripande plan övervaka att nämnderna fullgör och
följer upp sina verksamheter. I exemplet har också föreskrivits att kvalitetskraven ska följas upp. I KL finns
inget krav på att fullmäktige ska ställa upp kvalitetskrav. Där talas enbart om mål och riktlinjer. I detta förslag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet innebär i de olika kommunala tjänsterna. Detta kan göras i de program som fullmäktige enligt 5 kap. 3 § KL
måste anta för varje mandatperiod.
I tredje punkten handlar det om att på ett övergripande plan följa hur den interna kontrollen fungerar.
Punkten ska läsas ihop med 3 §.
Fjärde punkten tar sikte på den återrapporteringsskyldighet som framgår av 6 kap. 15 § KL. Här förutsätts
att styrelsen från övriga nämnder får in rapporter, så att styrelsen kan avge en samlad rapport till fullmäktige. Detta framgår av 1 § i reglementet. I punkten anges att rapportering ska ske två gånger per år. Det är
vanligt att styrelsen, utöver de krav som ställs i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, gör ytterligare
ekonomisk rapportering till fullmäktige. Det kan vara bokslutsprognoser eller budgetuppföljningar.
Femte punkten tar sikte på rapportering av verksamheten som sker genom avtalssamverkan enligt 9 kap. 37
§ KL. Lagen uppställer inga formkrav på hur rapporteringen ska ske, utan utrymme finns för att anpassa
uppföljningen/rapporteringen till lokal styrmodell. Se vidare prop. 2017/18:151 s.42 och s.59.
Sjätte punkten tar sikte på uppföljningen av verksamhet som bedrivs av privata utförare. I 5 kap. 3 § och 10
kap. 8-9 §§ KL finns krav på att en kommun, när man lämnat över vården av en kommunal angelägenhet
till en privat utförare, ska kontrollera och följa upp verksamheten. Det finns också ett krav att fullmäktige
för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare. Bestämmelserna ifråga tar sikte på när verksamheter lagts ut på entreprenad
(se definitionen på privat utförare i 10 kap. 7 § KL). Bestämmelserna gäller således inte enskilda huvudmän, exempelvis fristående skolor.
Sjunde punkten grundar sig på 5 kap. 35 § KL. Där framgår att en motion bör beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Genom femte punkten säkerställer fullmäktige
att man regelbundet får information om ej färdigbehandlade motioner, så att man kan ta ställning till den
fortsatta hanteringen.
SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
Kommentar: Bestämmelsen ifråga grundar sig på 6 kap. 15 § KL. Styrelsen får genom bestämmelsen processbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom lag eller reglemente
är utsedd att göra det. Detta följer exempelvis av 10 kap. 2 § SoL (2001:453).
Bestämmelsen ger också som utgångspunkt styrelsen rätt att yttra sig i mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn till att fullmäktige inte sammanträder så ofta.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
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Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över
beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning
och art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Kommentar: Enligt 2 kap. 2 § LEH ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. Styrelsen är i
det här reglementet utsedd att vara krisledningsnämnd. Detta innebär att kommunstyrelsen får de befogenheter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäktige så beslutat.
Enligt 2 kap. 3 § LEH bedömer ordföranden i krisledningsnämnden när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion, och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om ordföranden har förhinder träder
vice ordföranden i dennes ställe. Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder kan alltså inte
nämnden träda i funktion. Därför bör det i reglementet tas in en bestämmelse som innebär att krisledningsnämnden skall sammankallas på begäran av en enskild ledamot, med följd att nämnden då kollegialt kan
besluta om att den skall träda i funktion.
Krisledningsnämnden får fatta beslut och kan ta över hela eller delar av verksamhetsområden från andra
nämnder vid extraordinär händelse. Det har dock visat sig svårt att i reglemente på förhand närmare ange i
vilka fall krisledningsnämnden ska ha rätt att ta över beslutanderätten. Det är därför vanligt att man använder sig av den skrivning som finns i andra stycket.
Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd,
2 kap. 4 § LEH. Kommun- och landstingsstyrelse samt fullmäktige kan också besluta om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, 2 kap. 6 § LEH.
FJÄRDE STYCKET
Enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146) har en kommun rätt att utse minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. Denna uppgift har lagts på styrelsen.
FEMTE STYCKET
Stycket är av upplysningskaraktär och redogör enbart vilka lagar som gäller vid krig eller krigsfara.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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Kommentar: Det ska enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd finnas en arbetslöshetsnämnd i varje
kommun. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd om fullmäktige inte tillsatt en särskild arbetslöshetsnämnd eller
uppdragit åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd.
ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
Kommentar: Styrelsens roll som arkivmyndighet framgår av arkivlagen (1990:782). Styrelsen är arkivmyndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företagens arkiv.
ANSLAGSTAVLA OCH WEB BPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
2017 år kommunallag innehåller stora förändringar när det gäller kommunens anslagstavla. Anslagstavlan
ska nu finnas på kommunens webbplats och den ska vara särskiljbar från det övriga innehållet på webbplatsen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansvarade styrelsen för anslagstavlan. Det har alltså nu blivit nödvändigt att i reglemente bestämma vilken
nämnd som ska ansvara för anslagstavlan. Vi har valt att lägga ansvaret på styrelsen. I 8 kap. 10 § andra
och tredje stycket KL har tagits in bestämmelser som i huvudsak motsvarar 1970 års lag. Ansvaret för tavlan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan underrättelser, tillkännagivanden och kungörelser av olika slag. Tavlan har alltjämt en rättslig funktion i det att
klagotiden för vissa beslut är knuten till tillkännagivandet/kungörelsen och att kommunala normer anses ha
kommit till allmänhetens kännedom vid offentliggörandet på anslagstavlan. Se även SKL:s cirkulär 13:26
om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
ANDRA STYCKET
Styrelsen får här det övergripande ansvaret för kommunens webbplats. Det blir därefter en organisationsfråga hur man ska samordna de olika delarna av hemsidan. Att styrelsen ges det övergripande ansvaret för
webbplatsen innebär också att styrelsen bör vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs på webbplatsen.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på 8 kap. 13 § KL. Där har införts ett krav på en kommunal författningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart föreskrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsikten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande
ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrelsen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA B ESTÄMMELSER

UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Kommentar: Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Nämnderna beslutar även enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. De ska också enligt 6 kap. 3 och 4 §§ KL besluta i
ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde
och se till att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet är en påminnelse för nämnden om vad
som gäller enligt KL.
En nämnd kan också få ett uppdrag inom ramen för ett finansbemyndigande enligt 5 kap. 4 § KL. Ett
finansbemyndigande är ett ramanslag som fastställs antingen i samband med budget eller i samband med
att annat anslag beviljas. Finansbemyndiganden brukar inte anges i reglementet, eftersom detta då skulle
behöva ändras varje gång ett finansbemyndigande beslutas.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
Kommentar: Paragrafen knyter mycket nära an till föregående paragraf. Nämnderna har enligt 6 kap. 6 §
KL ett verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen måste vara tillfredsställande och ändamålsenlig. Med tanke på att KL i hög grad syftar till målstyrd verksamhet, åligger det varje nämnd att se till att
organisationen möjliggör att fullmäktiges mål uppfylls. Varje nämnd måste också se till att av fullmäktige
fastlagd styrmodell för verksamheten och ekonomin kan tillämpas. Enligt 5 kap. 1 § KL är det dock fullmäktiges sak att på en mer övergripande nivå fastställa organisationen i kommunen.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personal-frågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
detta reglemente.
Kommentar: Paragrafen reglerar personalansvarsfrågor. I exemplet har ansvaret för den löpande personalhanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställningsfrågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till styrelsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivavtal, att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att besluta om stridsåtgärd. Se också kommentaren till 8 § i detta reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt
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artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
Kommentar: Enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, är den personuppgiftsansvarig som ensam
eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter. Styrelsen
kan ges i uppgift att samordna arbetet med rekrytering av dataskyddsombud för övriga nämnder. Varje
nämnd måste dock själv fatta beslut om vem som ska vara dataskyddsombud i dess verksamhet. Vi föreslår
att styrelsen bör ha personuppgiftsansvaret för den behandling av personuppgifter som kan förekomma i
fullmäktige och dess beredningar. Skälet är främst att med personuppgiftsansvaret följer ett stort antal
beslut och åtgärder som av praktiska skäl inte bör ligga på fullmäktige utan hanteras inom förvaltningen.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORT ERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
Kommentar: KL bygger i hög grad på målstyrd verksamhet. Fullmäktige måste få information för att se
hur verksamheten förlöper i kommunen. Detta gäller såväl verksamhet som ekonomi. Detta förutsätter för
styrelsens och nämndernas del en noggrann uppföljning av de egna verksamheterna.
I KL och indirekt i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning finns bestämmelser om återrapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrelsen/nämnden ska göra.
FÖRSTA STYCKET
Här åläggs styrelsen/nämnden att följa upp sin verksamhet.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Detta stycke tar sikte på dels allmän återrapportering av hur verksamheten fullgjorts, dels den återrapporteringsskyldighet som följer av 6 kap. 5 § KL. Den allmänna återrapporteringen finns inte reglerad i KL, men
får anses följa av det verksamhetsansvar som nämnderna har enligt 6 kap. 6 § KL. Ordet ”uppdrag” tar sikte
på det materiella uppdrag nämnden fått. Rapporteringsskyldigheten omfattar med andra ord inte formella
krav, som t.ex. formalia kring sammanträden. I 6 kap. 5 § KL föreskrivs rapporteringsskyldighet över hur
delegerade uppdrag har utförts (5 kap. 2 § KL) samt över uppdrag som lämnats genom finansbemyndigande
(5 kap. 4 § KL).
I bestämmelsen anges att återrapportering ska ske två gånger per år. Många gånger kan det vara ändamålsenligt att samordna återrapporteringen enligt första stycket med de krav på delårsrapport och årsredovisning
som framgår av lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Det måste dock på lokal nivå bestämmas hur
återrapporteringen från respektive nämnd ska ske utöver de regler som framgår av denna lag.
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Av 6 § framgår att det åligger styrelsen att upprätta årsredovisning och delårsrapport enligt gällande regelverk.
FJÄRDE STYCKET
I KL saknas bestämmelser om frekvens, volym och kvalitet på redovisningen enligt första stycket. Det
åligger fullmäktige att fastställa närmare riktlinjer om detta. Enligt förarbetena 2 ska rapporteringen avse en
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts och alltså inte någon
redogörelse för hur enskilda ärenden handlagts.
Redovisningen lämnas till styrelsen, som samordnar de olika nämndernas redovisningar och rapporterar till
fullmäktige. Se också 9 §.
I de fall man valt att ha en krympt nämndorganisation, kan man lägga beredningen av rapporteringen till
fullmäktige på utskott eller på särskilt tillsatta beredningar.
FEMTE STYCKET
Rapporteringsskyldighet åvilar även vissa nämnder enligt speciallagstiftning. Som exempel kan nämnas 16
kap. 6 h § SoL (2001:453) och 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.
SJÄTTE STYCKET
Här erinras om att särskilda regler om återrapportering för kommunstyrelsen finns i x §. Det handlar om
sådana beslut som fattats med stöd av 6 kap. 8 § KL (förstärkt roll för kommunstyrelsen). Denna bestämmelse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes.
INFORMATION OCH SAMR ÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Paragrafen utgör ett slags påbyggnad till den rätt till information som styrelsen enligt 6 kap. 12 § KL har
gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Här har fullmäktige föreskrivit en utvidgad informationsskyldighet för alla nämnder. Syftet med bestämmelsen är att samordningen mellan de olika nämnderna
ska påskyndas, så att inte all information ska gå genom styrelsen.
Orden ”som de behöver i sin verksamhet” tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför informationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt informationslämnande. En
viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas ut. Detta följer av 6 kap. 5 §

2

Prop. 1990/91:117 sid. 160.
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OSL. Denna bestämmelse ålägger myndigheterna att lämna för dem tillgängliga uppgifter till varandra,
under förutsättning att inte sekretess råder eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.
Observera också att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. Utskotten brukar antingen vara
ett beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. Delegerad beslutsrätt
brukar ofta avse individärenden, där behov av information över nämndgränserna inte föreligger.
ANDRA STYCKET
Detta stycke ålägger nämnderna att samråda med varandra. Även denna bestämmelse har till syfte att höja
effektiviteten i kommunen. Inte heller här omfattas utskotten.
TREDJE STYCKET
Stycket är en påminnelse om den reglering av s.k. brukarsamråd, som regleras i 8 kap. 3 § KL. Paragrafen i
KL saknar enligt vår mening direkta rättsverkningar, varför regeln i reglementet har utformats som en ”börregel”.
I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad delegering. Detta innebär att en nämnd som delegerar till anställd får uppställa villkor som innebär att de som
utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig innan beslutet fattas. Föreskrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till villkorad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORG AN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Fullmäktige utnyttjar i denna paragraf sin rätt att enligt 8 kap. 4 § KL besluta att en nämnd får uppdra åt ett
självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning.
Reglerna om självförvaltningsorgan tillkom år 1994. De har företrädesvis använts inom skolans område.
För vidare läsning hänvisas till Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011, SKL Kommentus
Media.
I exemplet har också fullmäktige utnyttjat möjligheten i 8 kap. 4 § KL att låta nämnden delegera vissa ärenden/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.
ANDRA STYCKET
Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorganet. I denna ska självförvaltningsorganets uppgifter anges, liksom antalet ledamöter och ersättare samt hur
dessa utses. Arbetsformerna ska också läggas fast, dvs. hur kallelse ska ske, protokollföring, anmälan till
nämnden etc.
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MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Stycket motsvarar 6 kap. 34 § KL. Rätten för en nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäktige.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Enligt 6 kap. 34 § KL ska styrelsen/nämnden minst en gång om året dels informera om de beslut som fattats
i ärendena, dels informera om vilka ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att medborgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje fullmäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskrivningsbeslut.
När det gäller ärenden i vilka beslut inte fattats inom ettårsfristen, ska dessa avrapporteras två gånger per år.
Fullmäktige ska då också informeras om varför ärendet inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Det är alltid av värde för förslagsställaren att hållas underrättad om hur medborgarförslaget framskrider.
Genom aktuell bestämmelse ska förslagsställaren som huvudregel få veta när ärendet är färdigberett för beslut.
Förslagsställaren kan ha ett intresse av att få närvara vid sammanträdet där beslut fattas i ärendet. En sådan
rätt kan ges av styrelsen/nämnden om fullmäktige medgett detta.3 Det är frivilligt för fullmäktige att medge
närvaro. I förslaget till reglemente har vi valt att ta in två alternativa skrivningar när det gäller närvarorätt. I
sista hand är det dock styrelsen/nämnden själv som avgör om närvaro ska tillåtas, antingen generellt eller i
varje enskilt fall.

3

6 kap. 25 § KL.
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Alternativ 1 innebär att förslagsställaren ges möjlighet att delta i debatten i nämnden och även att själv få
yttra sig.
Alternativ 2 innebär att förslagsställaren enbart har närvarorätt när ärendet behandlas.
En förslagsställare kan aldrig medges rätt att delta vid beslutsfattandet. Närvarorätten kan avse såväl beslut
som ingår som ett led i beredningen inför fullmäktige, som slutliga beslut som styrelsen/nämnden fattar i
anledning av medborgarförslag.
ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kommentar:
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Styckena motsvarar vad som framgår av 6 kap. 23 § KL. En precisering har dock gjorts att en begäran om
extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgift om det som önskas behandlas på det extra sammanträdet. Detta tillägg har gjorts för att motverka att extra sammanträden hålls i onödan. KL innehåller dock
inget sådant krav.
Ordföranden har beslutsrätten när det gäller att bestämma tiden för extra sammanträde. I reglementet föreskrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möjligt” tar exempelvis sikte på att det ibland på grund av brådska inte är möjligt att avvakta samråd med alla.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Ordföranden har rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett sammanträde ska ställas in eller flyttas
till annan dag. Denna rätt omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras på en dag. Särskilda skäl kan exempelvis vara att antalet ärenden är litet.
Ordförandens beslutanderätt gäller bara fram till dess att sammanträdet inletts. När väl mötet börjat är det
styrelsen/nämnden som beslutar om detta.
Om ett sammanträde ställs in eller flyttas ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas
om beslutet. Hur underrättelsen ska ske får anpassas till rådande omständigheter. Det måste dock ske på ett
ändamålsenligt sätt.
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KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast … dagar
före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämnderna. I förtydligande syfte har därför några bestämmelser lagts in.
FÖRSTA STYCKET
I första stycket anges ordförandens ansvar för att kallelse utfärdas. I praktiken ombesörjer normalt en anställd uppgiften på ordförandens ansvar. Om inte ordföranden kan kalla till sammanträde fullgörs uppgiften
av vice ordföranden. I sista hand åvilar ansvaret ålderspresidenten.
ANDRA STYCKET
I andra stycket föreskrivs att kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska även skickas till alla ersättare, oavsett om dessa tjänstgör eller inte. Detta följer av 6
kap. 17 § andra stycket KL.
TREDJE STYCKET
Här regleras hur kallelse ska ske. Det blir allt vanligare att nämnderna vill tillämpa ett system med elektroniska kallelser, varför utgångspunkten är att kallelse sker elektroniskt.
Innan styrelsen/nämnden använder sig av ett sådant förfaringssätt ska fullmäktige enligt vår bedömning
dock först besluta att kallelse och utskick får ske elektroniskt. Så har skett i det här exemplet. Utfallet på
bedömningen av lämpligheten med elektronisk kallelse blir olika beroende på vilken nämnd reglementet
rör. I nämnder med hög frekvens av sekretesskyddade uppgifter kan systemet med elektroniska kallelser
vara olämpligt. En förutsättning för elektroniska kallelser är också att samtliga ledamöter och ersättare har
tillgång till tillräcklig snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De ledamöter som inte har detta måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade med vanlig
post.
Det får på lokal nivå bestämmas hur långt i förväg kallelsen ska skickas. Med ”annan förtroendevald” avses
en sådan förtroendevald som enligt fullmäktiges beslut enligt 4 kap. 28 § KL fått en s.k. insynsplats i styrelsen/nämnden.
FJÄRDE STYCKET
Detta är en ”ventil” av innebörd att en kallelse i särskilda fall får ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Det kan handla om att ett extra sammanträde sätts ut där inte tidsfristen för kallelse kan hållas. Fjärde
stycket möjliggör också att kallelse i vissa fall kan ske per telefon.
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FEMTE STYCKET
Stycket reglerar vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Det är ordförandens sak att avgöra vilka handlingar som ska vara med. Det finns alltså inget krav på att föredragningslista och ärendehandlingar bifogas.
I praktiken brukar emellertid så ske. I en del fall kan mängden handlingar vara stor. Det kan då vara praktiskt att begränsa utskicket. Det kan också vara så att handlingarna till stora delar omfattas av sekretess. Då
kan en viss försiktighet vara påkallad. Ett alternativ kan då vara att ledamöterna bereds tillfälle att hos kommunen ta del av beslutsunderlaget.
Vid elektroniska utskick ställer sig saken annorlunda. Då är mängden handlingar inte i sig något skäl för att
inte göra utskicket. Men det kan också ibland vara försvårande för ledamöterna att förbereda sig för sammanträdet om en väldigt stor mängd handlingar skickas ut.
Även om skyldigheten att skicka med handlingar är utformad som en ”bör- regel”, är handlingsfriheten i
många fall begränsad för ordföranden. I ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens (2017:900) finns
särskilda regler om handläggningen. 4 Bristfälligt underlag kan leda till att ärendet bordläggs eller återremitteras till förvaltningen, med fördröjning som följd. Detta kan föranleda JO-kritik.
Ordföranden ansvarar också för att eventuellt i samråd med presidiet i övrigt ta fram en föredragningslista.
Detta framgår inte av KL. Ordföranden förutsätts vara länken mellan förvaltningen och nämnden. Ordföranden har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämnden som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ärendet behöver dock inte ske vid detta sammanträde.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄ DEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/
nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL
SAMMANTRÄDE PÅ DISTA NS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Enligt 6 kap. 24 § första stycket KL ska fullmäktige i reglemente besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i nämndens sammanträden på distans. I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för
att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden i första hand ska vara

4

Exempelvis 9 § FL första stycket som anger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
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ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund av
långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller att föredragningslistan är
så kort att den inte motiverar ett vanligt sammanträde.
Regeln är utformad som en frivillig möjlighet för nämnden att besluta om sammanträden på distans. I
nämnder där många uppgifter omfattas av sekretess, kommer sannolikt inte distanssammanträden förekomma lika ofta som i andra nämnder.
En särskild fråga när det gäller distanssammanträden är hur man ser till att inte obehöriga kan höra vad som
sägs och se det som visas på bild. I propositionen anvisas att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte sker. 5 Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del på ärendets art.
En tänkbar lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda
lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste
få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl föreskrivs att anmälan ska göras till kansliet. Kansliet förutsätts snabbt vidarebefordra anmälan
till ordföranden. Om föredragningslistan innehåller valärende eller ärende om anställning kan närvaro på
distans inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid eventuell votering (5 kap. 54 §
KL).
TREDJE STYCKET
Här anges att styrelsen och nämnderna får besluta om närmare riktlinjer om distanssammanträden. 6 En särskild fråga är huruvida närvaro på distans är möjlig även i utskott. Lagens förarbeten innehåller ingenting i
ämnet. Den omständigheten att det krävs ett fullmäktigebeslut för att närvaro på distans ska få ske i nämnderna, och att närvaro på distans är ett komplement till fysisk närvaro skulle kunna anses tala mot att även
utskotten omfattas av möjligheten. Å andra sidan står ingenstans i lagen att det inte är tillåtet. Nämnderna
anses vidare ha en rätt att inom vissa ramar bestämma om nämndernas arbetsformer. Rättsläget får bedömas
som oklart.
En annan sak är att närvaro på distans inte i praktiken blir aktuell så ofta i utskotten, eftersom man i stor
utsträckning hanterar individärenden.
NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar.
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar
det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

5

Prop. 2013/14:5 s. 36.

6

Prop. 2013/14:5 s. 35.
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Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Här regleras s.k. insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 28 § KL. Denna paragraf ger fullmäktige
möjlighet att låta förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd rätt att få delta vid
nämnds sammanträde och delta vid överläggningarna, men inte i besluten.
Bestämmelsen är främst avsedd för heltidssysselsatta förtroendevalda med övergripande arbetsuppgifter
som saknar ordförandeuppdrag, för minoritetsföreträdare och för ordförande i styrelsen som inte är heltidssysselsatta.
ANDRA STYCKET
Andra stycket ger styrelsen/nämnden möjlighet att låta andra kategorier närvara vid sammanträde med
styrelsen/nämnden. Stycket har sin grund i 6 kap. 26 § KL. Den som kallats enligt detta stycke får inte
heller delta i besluten. Det kan i vissa ärenden vara viktigt att kunna låta anställda närvara. Det kan exempelvis röra avstängningsärenden i skolan eller återkallelse av serveringstillstånd. I ärenden mot enskild
måste nämnden vara uppmärksam på kommunikationsskyldigheten enligt förvaltningslagen (2017:900).
Framkommer nya uppgifter under sammanträdet kan som huvudregel ärendet inte avgöras utan att den enskilde fått yttra sig.
TREDJE OCH FJÄRDE STYCKET
Det kan vara praktiskt att medge även vissa anställda en rätt att närvara vid sammanträdena. Det kan gälla
exempelvis kommundirektör, förvaltningschef och kommunjurist. En praktisk ordning är att styrelsen/nämnden inför varje ny mandatperiod bestämmer omfattningen på närvarorätten.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
Kommentar: Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap. 16 § KL hur många ledamöter det ska vara i styrelsen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestämmer fullmäktige antalet ledamöter och ersättare. Färre än två ledamöter torde inte vara tillåtet.
I förslaget presenteras två alternativ. Alternativ 2 bygger på att fullmäktige i separat beslut bestämmer hur
många ledamöter en nämnd ska bestå av. Detta alternativ tar sikte på den möjlighet fullmäktige enligt 5
kap. 30 § KL har att under de år då val av fullmäktige förrättats i hela landet, ändra såväl mandatperiod som
antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning. Man kan alltså besluta om ändrat
antal ledamöter och ersättare innan man förrättar valet till nämnden. Med alternativ 2 slipper man då att
ändra i själva reglementet.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov
är beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
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Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,

2.

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

3.

främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt

4.

representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Första stycket gäller generellt för styrelsen och övriga nämnder.
I första punkten ges ordföranden den närmast självklara rollen att leda styrelsens/nämndens sammanträden
och arbete. I denna roll ligger också en (oskriven) ordningsmakt. Ordföranden har en viktig roll att fylla
mellan sammanträdena. Ordföranden ska fungera som en viktig länk mellan förvaltningen, presidiet och
nämnden. Ordföranden måste hålla sig uppdaterad på vilka ärenden som är på väg upp, så att sammanträdesplanering kan genomföras. Ordföranden måste vidare hålla sig uppdaterad på innehållet i reglementet
för styrelsen/nämnden. Vid författningsändringar åligger det ordföranden att verka för att reglementet blir
ändamålsenligt och att nämnden tar ansvar för de frågor som lagts på nämnden.
I andra punkten erinras om ordförandens skyldighet att kalla till sammanträde. Punkten är delvis en upprepning av vad som anges i 24–25 §§.
I tredje punkten erinras om ordförandens skyldighet att vid behov kalla ersättare. Observera dock att även
de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndernas sammanträden och ska underrättas om tid och
plats för sammanträdet, 6 kap. 17 § andra stycket KL. I detta reglemente föreskrivs att kallelse från början
ska skickas även till ersättarna (25 §). Vid förfall underrättas ersättaren om att denne ska tjänstgöra (34 och
35 §§). I förevarande punkt får ordföranden ett ansvar att formellt inkalla ersättare, dock under förutsättning
att tid medges.
I fjärde punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden vid behov är beredda när de tas upp i nämnden. KL föreskriver inget krav på beredning i nämnderna. Beredningens omfattning beslutas i stället ytterst
av nämnden.
En viktig inskränkning i undantaget från beredning är ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens
(2017:900) regler eller enligt speciallagstiftning. En grundtanke bakom förvaltningslagen är den ska bidra
till att myndigheterna får ett så korrekt beslutsmaterial som möjligt för sina beslut och därmed till att besluten blir riktiga i sak. Detta speglas i 9 § förvaltningslagen, som anger att rättssäkerheten inte får eftersättas.
Iakttar nämnden inte 9 § förvaltningslagen kan detta bl.a. bli en fråga för JO.
I femte punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden snarast tas upp vid sammanträde när ärendet
är färdigberett. KL innehåller förvisso inget skyndsamhetskrav. Annorlunda förhåller det sig med ärenden
där någon enskild är part i ärende enligt speciallag och där ärendet handläggs enligt förvaltningslagen.
Enligt 9 § förvaltningslagen ska sådana ärenden handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan
att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningslagen innehåller också regler om s.k. dröjsmålstalan (12 §). Detta
innebär att en överinstans kan förelägga en myndighet att avgöra ett ärende inom viss tid (49 §).
I sjätte punkten läggs ett övergripande uppföljningsansvar på ordföranden.
Reglemente för styrelse och nämnder

43

975

Ordföranden ska vara en sammanhållande länk mellan förvaltningen och styrelsen/nämnden, så att styrelsen/nämnden får kontroll över att besluten verkställts.
ANDRA STYCKET
Andra stycket gäller enbart styrelsens ordförande.
Första och andra punkten är en följd av att styrelsens ledande roll och uppsiktsplikt över övriga nämnders
verksamhet enligt 6 kap. 1 och 11 §§ KL. Ordföranden är den som för styrelsens räkning mellan sammanträdena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordförandeskapet. Styrelsens ordförande brukar vara kommunalråd på heltid, men behöver inte vara det.
Tredje punkten är en följd av det samordningsansvar som styrelsen har enligt 6 kap. 1 § KL.
I fjärde punkten ges styrelsens ordförande vissa representationsuppgifter.
Som framgår av texten kan styrelsen besluta om en annan lösning.
PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Begreppet presidium definieras vad gäller nämnderna i 6 kap. 21 § KL. Till skillnad från vad som gäller
fullmäktige, får nämndpresidier ha högst två vice ordförande. Presidiet utgör ett organ i KL:s mening.
En särskild fråga rör hur ett presidium ska väljas; genom en valhandling eller en och en. Förarbetena ger
ingen vägledning. Klart är att presidiet numera utgör ett organ i KL:s mening. Det är också klart att presidiet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proportionellt valsätt när det gäller presidiet. 7 Om valberedningen lämnat ett förslag på presidium och inga andra
förslag finns, torde valet kunna ske genom en valhandling. Föreligger däremot flera förslag bör ledamöterna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara beroende av vem som väljs till ordförande respektive förste vice ordförande.
Fullmäktige har även enligt 6 kap. 21 § andra st. KL getts möjligheten att ”välja ett nytt presidium”. Detta
kan ske om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.
Innebörden är att om ordföranden i nämnden företräder ”fel” parti, ska hela presidiet väljas om, inte enbart
ordföranden. Tanken är att fullmäktige genom valet ska skapa ett nytt presidium med lämplig sammansättning, varvid alla posterna ska övervägas och väljas.

7

Jfr 5 kap. 58 § KL och 6 kap. 42 1 KL.
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ANDRA STYCKET
En fråga i lagen är vilka uppgifter presidiet i en nämnd ska ha. För fullmäktiges del anfördes i förarbetena
till 2014 års ändringar att det fanns behov av att kunna ge fullmäktigepresidiet en mer aktiv roll när det
gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. I 2017 års KL har dessutom
fullmäktiges presidium tilldelats uppgiften att bereda revisorernas budget, 11 kap. 8 § KL.
Vad gäller nämndpresidier har den ändringen gjorts i 2017 års kommunallag att styrelsen och nämnderna
kan delegera beslutanderätt till presidiet. Man bör i så fall fundera över gränsdragningen gentemot exempelvis ett arbetsutskott. Presidiets rätt att fatta beslut ska regleras i delegationsordningen.
Vid fastställandet av presidiets uppgifter bör man ta i beaktande vilken arbetsfördelning man vill ha mellan
presidiet och arbetsutskottet. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definierades och blev ett organ var att man ville möjliggöra återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag vid ändrade
majoriteter i fullmäktige.
I stycket beskrivs presidiets uppgifter. Av lagens förarbeten 8 framgår att det för nämndernas del inte finns
ett lika framträdande behov av att beskriva presidiets uppgifter. Här har presidiet till-delats uppgiften att,
om ordföranden anser det behövs, biträda ordföranden med att planera och leda nämndens sammanträden.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Vid förfall för ordföranden, stadgar KL att vice ordförande ska träda in. Om även vice ordföranden har förfall, träder andre vice ordförande in. Första stycket reglerar situationen när ingen i presidiet kan delta i ett
helt sammanträde eller en del av ett sådant. I det läget får nämnden utse annan ledamot som ersättare för
presidieledamöterna. De två sista meningarna reglerar frågan om vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter fram till dess att valet förrättats.
ANDRA STYCKET
Andra stycket reglerar situationen när presidieledamöterna t.ex. på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. I det här reglementet har vi valt att reglera även vice ord-förandenas frånvaro, inte
bara ordförandens. För att klargöra att ordförandens ersättare inte enbart ska ta hand om själva sammanträdena, anges att ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
En särskild fråga vid långvarigt frånfälle är arvodet. Ordföranden är ju många gånger kommunalråd med
kommunalrådsarvode. Hur denna fråga ska lösas bör framgå av arvodesreglementet i kommunen.

8
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KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Kommentar:
Första stycket
Kommunalråd definieras i 4 kap. 2 § KL. De kan även ha andra benämningar. I den här paragrafen har vi
valt att enbart använda ordet kommunalråd. Det står dock kommunen fritt att benämna dem på annat sätt.
Ett kommunalråd måste inte längre ha något annat politiskt uppdrag i kommunen. Av den anledningen presenteras här två alternativ till när kommunalråden utses. Enligt alternativ 1 väljs de efter det att styrelse/
nämnder valts. Detta alternativ passar när kommunalråden har andra uppdrag i kommunen. I alternativ 2
utnyttjas den nya regeln i 4 kap. 2 § andra stycket KL om att kommunalråd får utses på första fullmäktige
efter valet. Denna ordning har tidigare enbart varit förbehållen Stockholms kommun (borgarråd), men görs
nu generellt tillgänglig för alla kommuner och landsting.
Alternativ 2 tar sikte på situationen när kommunalråd inte har annat uppdrag.
ANDRA STYCKET
Det är mycket viktigt att fullmäktige bestämmer de olika kommunalrådens ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgifter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kommunen.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
Kommentar: Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i KL. KL kräver att det av reglementet
framgår hur det ska gå till. I reglementet föreskrivs att kallelse alltid från början ska skickas till såväl ledamöter som ersättare. Ersättaren har alltså redan fått en formell kallelse när eventuella förhinder aktualiseras.
Vi har då valt att i stället kalla förfarandet med att kalla in er-sättaren att denne ska underrättas om att
denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Kommentar:
Första stycket
Enligt 6 kap. 17 § första stycket KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. I
första stycket har tagits in en regel motsvarande den för fullmäktige, 5 kap. 17 § KL.
Så snart en ledamot anmält förhinder åligger det ordföranden att kalla dit en ersättare.
ANDRA STYCKET
Stycket motsvarar regeln i 5 kap. 19 § KL och innebär att en ordinarie ledamot som inställer sig har företräde till tjänstgöring, oavsett om ersättare kallats in. Detta gäller också om ledamoten kommer för sent.
Lagen anger inte närmare hur inträdet ska gå till. Det är i många fall lämpligast att inträdet sker vid närmast
påföljande ärende. Annorlunda kan det förhålla sig när det gäller omfattande ärenden. Då kan det vara
lämpligt att den ordinarie ledamoten omgående får inträda under ärendets handläggning.
TREDJE STYCKET
I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Om valet av ersättare inte skett proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra i den av fullmäktige bestämda turordningen. Om ingen turordning är
bestämd, kallas de in i den ordning de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val. Om ersättarna utsetts
genom proportionellt val, gäller särskilda regler enligt 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
FJÄRDE STYCKET
Bestämmelsen har sin grund i 6 kap. 17 § tredje stycket KL. Fullmäktige är ålagt att besluta i vilken utsträckning ersättarna ska få delta i debatten och få sin mening antecknad till protokollet. I förarbetena till
KL framgår att ”det för vissa nämnder kan finnas behov av avvikande bestämmelser.” Det bör betyda att
fullmäktige kan bestämma rättigheterna olika för ersättare i skilda nämnder. Om fullmäktige inte gett ersättarna rätt att få sin mening antecknad i protokollet, torde ord-föranden ändå i ett särskilt ärende kunna
medge ersättaren denna rätt. Ersättaren kan dock inte kräva detta.
FEMTE STYCKET
I stycket regleras situationen att en annan ersättare, som står högre på turordningslistan, inställer sig efter
det att en annan ersättare börjat tjänstgöra. Regleringen bygger på att partiväxling – till skillnad från i fullmäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska nominera kandidater till nämnderna. Många gånger byggs koalitioner, där småpartier kan få ersättarplatser i
nämnder, trots att deras eget mandat inte räcker till. Här erbjuds tre olika alternativ.
Alternativ 1 motsvarar till innebörden den skrivning vi haft i vårt tidigare normalförslag till reglemente.
Den ger resultatet att en ersättare som börjat tjänstgöra som absolut huvudregel ska få fortsätta tjänstgöringen, även om en annan ersättare som står högre på turordningslistan dyker upp. Det är först om ”det
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etablerade majoritetsförhållandet” påverkas, som den nytillkommande ersättaren får tjänstgöra. Med detta
begrepp avses det i vårt förra reglemente använda uttrycket ”styrkebalansen mellan partierna”. På många
håll finns idag inga ”etablerade majoritetsförhållanden”. I dessa fall bör man välja något av de andra alternativen.
Alternativ 2 innebär att den första ersättaren ges förtur till tjänstgöring oberoende av turordningen, dock
bara om denne tjänstgör för sitt eget parti. Tjänstgör ersättaren för något annat parti, får alltså ersättaren avträda sin tjänstgöring för någon som står högre upp på turordningslistan.
Alternativ 3 innebär att en ersättare som börjat tjänstgöra alltid har företräde till tjänstgöring, oberoende av
om någon annan ersättare inställer sig. Fördelen med detta alternativ är att det är mycket enkelt att tillämpa.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNST GÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
Kommentar:
Första stycket
Regeln motsvarar i stort den reglering som finns för fullmäktige i 5 kap. 18 § KL.
ANDRA STYCKET
Om ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” även om en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att undvika partiväxling kan man i nämnderna tillämpa
ett system med växeltjänstgöring. Orden ”en gång” i respektive alternativ innebär att rätten till växeltjänstgöring endast får utnyttjas en gång.
Alternativ 1 tar sikte på att ”styrkebalansen påverkats” och överensstämmer med den skrivning vi hade i
tidigare utgåvor. Den skrivningen medför att den ordinarie ledamoten får växeltjänstgöra i mindre utsträckning än i alternativ 2, eftersom växeltjänstgöring enbart tillåts i de fall då ”styrkebalansen mellan partierna”
har påverkats. Detta begrepp kan vara svårtolkat i kommuner med oklara majoriteter.
Alternativ 2 föreskriver att det är tillåtet för en ledamot och en ersättare att tjänstgöra växelvis, men enbart
om ersättaren tillhör ett annat parti. Regeln medför att det går att växeltjänstgöra i alla situationer där ersättaren inte tillhör samma parti, oavsett om det påverkar den inbördes balansen inom blocket.
Alternativ 3 motsvarar den ordning som gäller i fullmäktige. Ledamoten får inte komma tillbaka om denne
avbrutit tjänstgöringen av annan orsak än jäv. Detta alternativ har fördelen att det är enkelt att tillämpa.
Vilken modell som ska tillämpas blir beroende av hur den politiska kartan ser ut (oklara majoriteter och
vågmästare).
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med
rättspraxis vad gäller rätten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
Kommentar: I 4 kap. 24 -26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad
som gäller vid omröstning och beslut. Enligt 4 kap. 25 § KL har en ledamot som grundregel rätt att avstå
från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Enligt 4 kap. 26 § KL är dock en nämndledamot som deltar i
handläggningen av ett ärende skyldig att rösta om ärendet rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Lokutionen ”där detta är möjligt” tar sikte på den situationen. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta,
när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.
I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska
anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit i ett
beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.
I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha
deltagit i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten
meddela vid uppropet att han eller hon avstår från att rösta.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Kommentar: Reservationsrätten regleras i 4 kap. 27 § KL och omfattar bl.a. ledamöter och tjänstgörande
ersättare i styrelsen och övriga nämnder. En förutsättning för reservationsrätt är att man deltagit i avgörandet. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kompletterande föreskrift om detta.
Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering föreligger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservationen också görs i omedelbar anslutning till sammanträdet.
En särskild fråga rör om ledamöter ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av ett särskilt
yttrande. Någon sådan rätt finns inte enligt KL. Protokollet förs på ordförandens ansvar, varför denne i
första hand bör bestämma om det ska tillåtas. Om det blir aktuellt med särskilt yttrande ska begäran härom
göras innan sammanträdet avslutas. Yttrandet kan antingen tas in i själva protokollet eller som en bilaga.
Avfattningen av 5 kap. 67 § KL visar att kommunala protokoll ska vara kortfattade. Mot bakgrund härav
Reglemente för styrelse och nämnder

49

981

och att långa protokoll kan bli oöverskådliga, förordar vi en restriktiv hållning till särskilda yttranden. Den
rättsliga statusen på dessa är dessutom oklar. De utgör inte reservationer, utan används många gånger enbart för att utveckla en ståndpunkt, kanske t.o.m. efter ett acklamationsbeslut. Om ordförandens bedömning
ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om yttrandet ska tillåtas.
JUSTERING AV PROTOKO LL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
I fråga om nämndernas protokoll hänvisas i KL till motsvarande regler för fullmäktige (6 kap. 35 § andra
stycket KL). I 5 kap. 69 § KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdesdagen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskriver att ordföranden ska justera protokollet. Detta har dock förutsatts i förarbetena.9
ANDRA STYCKET
Stycket behandlar omedelbar justering. Detta förfarande kan tillgripas när man snabbt vill anslå bevis om
justering och verkställa ett beslut. En omedelbar justering får inte leda till oklarheter om innehållet i beslutet. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den därför redovisas skriftligt före justeringen.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Kommentar: Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd ansvarar för att kungörelse sker
inom ramen för nämndens ansvarsområde. Nämnden ska alltså se till att kungörelse sker på kommunens
anslagstavla. Därvid åligger det nämnden att underrätta styrelsen om ändringens innehåll. Det övergripande
ansvaret för anslagstavlan och författningssamlingen har styrelsen, se 14 och 15 §§ detta reglemente.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
Kommentar: Av 6 kap. 36 § KL följer att kommunen har frihet att reglera frågan om delgivning i reglemente eller särskilt beslut. Enligt bestämmelsen får alltid delgivning ske med ordföranden.

9

Prop. 1990/91:117 s. 193.
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Förslaget innebär att styrelsen/nämnden själv kan besluta om vem som ska vara behörig att ta emot delgivning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart tilllämpa 6 kap. 36 § KL. Detta lämpar sig mindre väl med tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt.
När man beslutar med vilka personer delgivning får ske måste man göra ett val. En förvaltningschef inom
en nämnds område är normalt alltid lämplig att delges. Att utpeka ytterligare någon eller några personer är
också bra, så att man täcker upp exempelvis för semestrar. Observera dock att en föreskrift om att delgivning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade
uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes.
UNDERTECKNANDE AV HA NDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Kommentar: I KL finns inte begreppet behörig firmatecknare. Begreppet ”firmatecknare” står för en representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. I ett
kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna nämndens handlingar. Samtidigt är det fortfarande nämnden som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en beslutsrätt delegerats till någon.
Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna handlingar sammanfalla.10
FÖRSTA STYCKET
Första stycket utgör huvudregeln för rätten att underteckna handlingar.
Stycket tar för det första sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.ex. skriva under ett avtal, vars
ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tar för det andra sikte på beslut som nämnden själv fattar och
som resulterar i att en skrivelse eller något annat ska undertecknas.
ANDRA STYCKET
Här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta de beslut som rör undertecknande och kontrasignering som
man finner ändamålsenliga.
TREDJE STYCKET
Det kan vara praktiskt att ”firmateckningsrätten” sammanfaller med beslutskompetensen när ett beslut har
fattats med stöd av delegation. Det kan med fördel anges direkt i delegationsordningen hur ”firmateckningen” ska vara utformad. Vissa beslut kan dock vara av den karaktären att man av internkontrollskäl vill
att två personer ska skriva under. Ordalydelsen ger stöd för detta förfaringssätt. Delegation kan dock inte
ske till två tjänstemän i förening.

10

Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, s. 89.
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UTSKOTT

11

44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Kommentar: Av 3 kap. 5 § KL följer att fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas.
KL innehåller inte så många bestämmelser om utskott. Det kan därför vara bra att i någon mån reglera
arbetsformerna i reglementet.
När det gäller utskott måste man ta ställning till om det är fullmäktige eller respektive nämnd som ska besluta om utskott. Om fullmäktige inte tar in något om utskott i reglemente får nämnden besluta att utskott
ska finnas.
Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom nämnderna som är politiskt sammansatta. Ett utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt gäller,
6 kap. 42 § KL. Ett utskott kan aldrig ges ställning som nämnd utan utskottet kan enbart svara för beredning av ärenden och fatta beslut med stöd av delegation från nämnden.

11

Mer om utskott finns att läsa i Dalman, i Festskrift Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100 år, 2015 sid. 9-18.
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FÖRSTA STYCKET
Här har fullmäktige med stöd av 3 kap. 5 § första stycket KL beslutat att ett arbetsutskott ska finnas i styrelsen. Styrelsen kan alltså inte avskaffa arbetsutskottet. I övrigt har fullmäktige överlåtit till styrelse och
nämnder att inrätta utskott.
Det finns inga regler i KL som reglerar hur många ledamöter/ersättare det ska vara i ett utskott. Antalet ersättare behöver inte heller vara lika stort som antalet ordinarie ledamöter. Som minimum bör ett utskott ha
tre ledamöter, eftersom ett udda antal ledamöter är att föredra. På det sociala området är dock tre ledamöter
för litet. Detta aktualiserades i ett JO-uttalande (1985/86 s. 278). Där bestod utskottet av tre ledamöter och
tre ersättare. Vid sammanträde hade en ledamot och alla ersättare förhinder. Utskottet fattade då beslut med
enbart ordförande och en ledamot, eftersom utskottet bedömdes kunna fatta beslut om mer än hälften av
ledamöterna var närvarande. I praktiken innebar detta enligt JO att delegation skett till en person (ordföranden med utslagsröst), vilket kom i konflikt med SoL:s bestämmelser.
En särskild fråga är huruvida man i förtid kan entlediga en ledamot i ett utskott. Frågan har inte belysts i
praxis.
Ledamöter i kommunala nämnder åtnjuter ett starkt skydd och kan inte utan vidare bli entledigade. 4 kap. 9
§ KL reglerar när en viss förtroendevald får entledigas. Den förtroendevalde ska ha valts av fullmäktige och
antingen ha vägrats ansvarsfrihet eller dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.
En förutsättning för entledigande är att den förtroendevalde valts av fullmäktige. Nämndens ledamöter
skyddas därför av 4 kap. 9 § KL. Problemet med utskott är emellertid att utskottets medlemmar väljs av
nämnden bland ledamöterna och ersättarna, 6 kap. 42 § KL. De är således endast indirekt valda av fullmäktige. Detta skulle kunna tala för att utskottsledamöterna kan entledigas. Rättsläget är oklart.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att ledamöterna inom kretsen av ledamöter i utskottet ska välja en ordförande och en vice
ordförande. Mandattiden bestämmer utskottet självt.
TREDJE STYCKET
Här regleras den situationen att ordföranden blir förhindrad för en längre tid att fullgöra sitt uppdrag. En
ersättare för denne kan då utses inom kretsen av ledamöterna. Det är viktigt att man reglerar arvodesfrågan
vid längre tids bortovaro.
FJÄRDE STYCKET
Det finns ingen reglering kring ersättarnas närvaro i utskott. Många gånger används utskottet för att fatta
beslut med stöd av delegation i ärenden där sekretesskyddade uppgifter ofta förekommer. För att inte sprida
information i onödan kan det därför vara lämpligt att begränsa närvarorätten i så hög utsträckning som möjligt.
Nämnden bör vid valet av ersättare tänka på att besluta en inkallelseordning.
FEMTE STYCKET
Om utskottets ledamöter och ersättare inte utsetts vid proportionellt val, måste fyllnadsval förrättas vid förtida avgång. Om proportionellt val ägt rum, gäller i stället turordningen enligt valsedlarna.
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SJÄTTE STYCKET
Utskottet bestämmer vilka sammanträdestider som ska gälla. Det är också lämpligt att föra in regler om beslutsförhet. ”Hälften av ledamöterna” innebär att ledamöterna inklusive tjänstgörande ersättare ska uppgå
till minst halva utskottet.
Utskottet förutsätts fatta beslut i enlighet med reglerna för fullmäktige och nämnder, se 5 kap. 53-56 §§ KL.
SJUNDE STYCKET
När det gäller protokoll i beslutsärenden förutsätts utskottet följa 6 kap. 35 § KL i tillämpliga delar. Vid beredning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i föredragningslistan till styrelsens/nämndens sammanträde.
ÅTTONDE STYCKET
Här föreskrivs att utskottet har en beredande funktion i förhållande till nämnden. Nämnderna avgör dock
ytterst själva omfattningen av beredningen.
Utskottet kan också uppträda som delegat. Detta regleras inte i reglementet, utan i delegationsordningen
som styrelsen/nämnden fattar beslut om. Där ska också anges i vilken utsträckning beslut ska anmälas till
styrelsen/nämnden, 6 kap 40 § KL. Utskottets beslutskompetens regleras då i delegationsordningen för
nämnden.
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REGLEMENTE FÖR STYRE LSE OCH NÄMNDER

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder
regioner.

i kommuner och landsting/

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/519

§ 149 Beslut om revidering av reglemente för valnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för valnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 49/2021, att återremittera ärendet
om revidering av valnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 219/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 49/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för valnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
”landsbygdssäkring” förs in i reglementet enligt tidigare yrkande i
kommunstyrelsens beslut § 43/2021. De föreslår vidare att
”kommundirektören” stryks under närvarorätt för övriga i samtliga
nämnder utom kommunstyrelsens enligt tidigare yrkande. De föreslår
även att ordförandes uppgifter beskrivs enligt tidigare yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för valnämnden
efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-11-02.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 219/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för valnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden efter
återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 49/2021 ”Beslut om revidering reglemente
valnämnden”, 2021-03-03.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Valnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente för
valnämnden”, 2020-03-05.
✓ Förslag till reglemente för valnämnden.
✓ Förslag till reglemente för valnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Reservation
Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-02
Ärendenummer
2019/519

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente för
valnämnden efter ytterligare återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03 (§ 49/2021) att återremittera ärendet
om revidering av valnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06 (§ 219/2021) återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 49/2021.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 219/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för valnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden efter
återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 49/2021 ”Beslut om revidering reglemente
valnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Valnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente för
valnämnden”, 2020-03-05.
✓ Förslag till reglemente för valnämnden.
✓ Förslag till reglemente för valnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Utredning
Nedan följer en genomgång av varje sakyrkande från kommunstyrelsens
beslut § 49/2021 med en analys om vilka konsekvenser det får om yrkandet
tas med i reglementet.
Landsbygdssäkring
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte finns något hinder mot att
lägga till landsbygdssäkring i den aktuella bestämmelsen.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
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Kommunledningsförvaltningen konstaterar även att ovan punkt är områden
som ska beaktas i handläggningen, men att det inte görs någon särskild
prövning av dem i varje beslut. Undantaget är barnrättsbedömning enligt
barnkonventionen, vilket kommunstyrelsen särskilt beslutat om ska ha en
särskild del i tjänsteskrivelsen. Det betyder att ett tillägg i reglementet inte
kommer att innebära att det i varje enskilt ärende görs en specifik
landsbygdssäkring.
En eventuell konsekvens av tillägget kan bli att förvaltningarna i beredningen
av ärenden inte vet vad begreppet innebär och inte heller vad politiker
förväntar sig i en landsbygdssäkring. Detta får i sådana fall visa sig i den
fortsatta hanteringen av ärendena, t.ex. genom återremiss om social- och
omvårdnadsnämnden inte är nöjd med beslutsunderlaget i ett specifikt fall.
Närvarorätt
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18
Närvarorätt i Social-och omvårdnadsnämnden.
Den aktuella paragrafen är numera 15 §. Kommunledningsförvaltningen ser
inte något hinder mot ändringen. En konsekvens av en ändring skulle bli att,
om kommundirektören önskar närvara vid ett nämndssammanträde eller om
ordföranden önskar att kommundirektören ska närvara, så måste nämnden
medge detta.
Kommunstrategiskt perspektiv
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att
ha in texten ”Frågor som styrelsen ansvarar för men som också kan
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av styrelsen lyftas till
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt.
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Kommunledningsförvaltningen anser att om det är en fråga som kan bedömas
i ”ett kommunstrategiskt perspektiv” är den frågan sannolikt av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det behöver därför inte
regleras i reglementet att kommunfullmäktige ska besluta i frågan. Det kan
snarare leda till tolkningssvårigheter med ytterligare ett begrepp för nämnden
att ta ställning till.
Vidare skulle det strida mot kommunallagen att ange att nämnden kan lyfta
sådana frågor till kommunfullmäktige, eftersom det är ett krav i
kommunallagen att nämnden ska lyfta sådana frågor till kommunfullmäktige.
Med hänsyn till ovanstående tolkningssvårigheter anser
kommunledningsförvaltningen att det inte är lämpligt med tillägget i
reglementet.
Om kommunstyrelsen trots det önskar föreslå fullmäktige ändringen bör
följande övervägas:
Kommunstyrelsen
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är avsikten att bestämmelsen ska omfatta frågor utöver de som anges i
5 kap. 1 § kommunallagen, dvs. de av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen.
problematiken med att valnämnden kan lyfta enligt förslaget i
jämförelse med att fullmäktige ska fatta beslut om den
kommunstrategiska frågan även är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.

Samråd med myndigheter
- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
Kommunledningsförvaltningen ser inget hinder mot det föreslagna tillägget.
Enligt 8 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet inom sitt
verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. Enligt förarbetena till
bestämmelsen (prop. 2016/17:180 s. 293) är samverkansskyldigheten
generell men inte obegränsad. Det betyder att kommunens nämnder redan
ska samverka med andra myndigheter när det finns behov.
Ordföranden
- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barnoch utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden
bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
I förslaget till reglemente ser 16 § ut som följer:
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda nämndens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att nämndens beslut verkställs.

Kommunstyrelsen
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Det kan konstateras att sakyrkandet inte är anpassat till valnämnden utan att
det utgår från barn- och utbildningsnämnden, vilket troligen är en felskrivning.
Utgångspunkten är således att sakyrkandet bör ändras och anpassas till
valnämnden.
Kommunledningsförvaltningens förslag till 19 § i reglementet stämmer överens
med SKR:s förslag på reglemente (se s. 42-43).
Kommunledningsförvaltningen tolkar yrkandet som att 16 § ska se ut som
följer:
Ordföranden ska:
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräda
nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
6) Kalla ersättare.
7) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda.
8) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
9) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
Kommunledningsförvaltningen ser inte något hinder mot ändring av 16 § i
reglementet. Så länge avsikten är att samtligt i förslaget ska vara kvar och att
visst tillägg ska göras kan kommunledningsförvaltningen inte se några direkta
konsekvenser av en ändring.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen har härmed gjort en konsekvensanalys av de
sakyrkanden som framfördes på kommunstyrelsen 2021-03-03 och anser att
återremissen är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen har även gjort ändringar i 8 § i reglementet,
efter att fullmäktige har beslutat att beslut med anledning av E-förslag alltid
ska fattas av fullmäktige. I övrigt kvarstår förvaltningens ursprungliga förslag
till reglemente. Förvaltningen har alltså inte genomfört någon av de ändringar
som var föreslagna i sakyrkandena i det aktuella beslutet. Detta eftersom
kommunstyrelsen återremitterade ärendet och därmed aldrig fattade beslut
om att bifalla sakyrkandena.
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för valnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
Valnämnden
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2021-10-06

Kommunstyrelsen

2019/519

§ 219 Beslut om revidering av reglemente för valnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 49/2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har, § 49/2021, beslutat att återremittera ärendet om
revidering av valnämndens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.”
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för valnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 49/2021.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 114/2021 ”Beslut om
revidering av reglemente för valnämnden”, 2021-09-22.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden efter
återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 49/2021 ”Beslut om revidering reglemente
valnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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✓ Valnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente för
valnämnden”, 2020-03-05.
✓ Förslag till reglemente för valnämnden.
✓ Förslag till reglemente för valnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
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2021-08-19
Ärendenummer
2019/519

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Beslut om revidering reglemente valnämnden efter återremiss
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2021-03-03 (§ 49/2021) beslutat att återremittera
ärendet om revidering av valnämndens reglemente.
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande. Frågan om
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 49/2021 ”Beslut om revidering reglemente
valnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Valnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente för
valnämnden”, 2020-03-05.
✓ Förslag till reglemente för valnämnden.
✓ Förslag till reglemente för valnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Utredning
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om
återremiss.
Arbetsmiljöansvar och dess delegering
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-13 (§ 18/2021) att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.
Inom ramen för den utredningen har följande framkommit. Enligt 6 kap. 6 §
kommunallagen (2017:725, KL) ska nämnderna var och en inom sitt område
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning
som gäller för verksamheten.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) gäller lagen för varje
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.
AML utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de reglementen
som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som respektive nämnd
ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se till att dessa regler
följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av nämndernas
reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal.
Med hänsyn till ovanstående har kommunstyrelsen beslutat att ta bort den
aktuella delegeringen från delegationsordningen samt att uppmana
nämnderna att ta in delegationen i sina delegationsordningar. Reglementena
påverkas inte av denna fråga.
Eventuell förändring av om kommunstyrelsen ska vara anställningsnämnd
påverkar reglementena
Det är fullmäktige som bestämmer hur nämnderna i en kommun ska
organiseras. Fullmäktige får enligt 6 kap. 2 § kommunallagen (2017:725, KL)
besluta
1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela
kommunen,
2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av
kommunen,
3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera
anläggningar, och
4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.
I Tidaholms kommun har fullmäktige beslutat att organisera nämnderna utifrån
p. 1, genom att i reglementena tilldela de olika nämnderna ansvar över olika
verksamheter i hela kommunen.
I kommunstyrelsens reglemente anges dock att kommunstyrelsen är
anställningsmyndighet för hela kommunen (§ 8). Detta betyder att
kommunstyrelsen får karaktär av att vara utförarnämnd och att övriga
nämnder får karaktär av att vara beställarnämnder, när det gäller personal.
Det vill säga att kommunstyrelsen har fått i uppdrag av fullmäktige att anställa
personal och sedan tillhandahålla denna personal till övriga nämnder. Det är
dock inte så som nämndsorganisationen ser ut i Tidaholms kommun,
reglementena är inte i övrigt utformade för en sådan organisation.
Vidare regleras följande gällande nämndernas ansvar och befogenheter i
kommunallagen. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om (6 kap. 3 §
KL). Vidare ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten (6 kap. 6 § KL).
Utgångspunkten i kommunallagen är således att nämnderna ska bedriva sitt
arbete självständigt. När nämnden formellt sett inte är anställningsmyndighet
och därmed inte äger sin viktigaste resurs, personalen, uppkommer frågan om
det går att särskilja personalansvar från verksamhetsansvar. Den frågan blir
normalt löst genom att organisering utgår från beställar-utförarmodellen.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att ovan inte har inneburit några
problem i praktiken när kommunstyrelsen varit anställningsmyndighet. Det är
dock viktigt, eftersom fullmäktige har beslutat att organisera nämnderna så att
de ansvarar för olika verksamheter, att ändra reglementena så att även
nämnderna är anställningsmyndighet för den personal som arbetar inom
nämndens förvaltning. Detta för att nämnden fullt ut ska kunna ta det ansvar
som krävs enligt kommunallagen.
De frågor som kvarstår i kommunstyrelsens reglemente gällande personal är
av sådan övergripande karaktär att styrelsen inte ges en alltför ingripande roll i
förhållande till nämndernas ansvar för förvaltningen. De bör därmed vara kvar
i reglementet.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att valnämnden inte har någon
personal som är anställd av nämnden. Ovan förändringar berör därmed inte
valnämndens reglemente.
Frågor av principiell betydelse
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.
Det finns inte någon skrivning i förvaltningens förslag till reviderade
reglementen om frågor av principiell betydelse eftersom detta är reglerat i
ovan bestämmelse och därmed redan är tillämplig i samtliga nämnders arbete.
Det är inte heller med i SKR:s mall som förvaltningen har utgått från. En
nämnd, eller styrelsen, ska alltså redan lyfta sådana frågor till fullmäktige.
Om detta inte görs riskerar beslutet att upphävas vid en laglighetsprövning.
Det kan även påverka fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för nämnden eller
styrelsen.
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte är nödvändigt med ett tillägg i
reglementet.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen bedömer att återremissen härmed är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen bör besluta
föreslå fullmäktige att anta förslaget till nytt reglemente för valnämnden.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för valnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
Valnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Kommunstyrelsen

2019/519

§ 49 Beslut om revidering reglemente valnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Valnämnden har yttrat sig över förslaget och härvid ansett att §§ 22 och 23
bör ses över gällande stavning samt § 15 gällande numrering. I övrigt hade
nämnden inte något att erinra mot förslaget.
Förvaltningen har gjort ändringar utifrån valnämndens synpunkter.
Förvaltningen har även gjort vissa ändringar utifrån att kultur-och
fritidsnämnden hade synpunkter på en del bestämmelser i de gemensamma
delarna. För valnämndens del innebär det att tillägg har gjorts i förslaget, i §§
8 och 14 samt att i § 26 har kommunchefen ändrats till förvaltningschefen.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för valnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 14
Närvarorätt i Valnämnden.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att
ha in texten ”Frågor som nämnden ansvarar för men som också kan
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av nämnden lyftas till
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt.
- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om
formerna för samrådet.
- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med
tillägg i Ordföranden ska
1)
Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser
och nämnder.
2)
Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3)
Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens
förtroendevalda och tjänstepersoner.
4)
Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barnOrdförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

-

och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden
bestämt annat i ett särskilt fall.
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut
verkställs.
Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering:
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas.
Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena.
Valnämndens reglemente borde kunna bantas och anpassas till den
speciella roll som denna nämnd har i den kommunala organisationen.
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
✓ Arbetsutskottets beslut § 15/2021 ”Beslut om revidering reglemente
valnämnden”, 2021-02-17.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Valnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente för
valnämnden”, 2020-03-05.
✓ Förslag till reglemente för valnämnden.
✓ Förslag till reglemente för valnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Sändlista
Kommunledningsförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-07-07
Ärendenummer
2019/519

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för valnämnden
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Valnämnden har yttrat sig över förslaget och härvid ansett att §§ 22 och 23
bör ses över gällande stavning samt § 15 gällande numrering. I övrigt hade
nämnden inte något att erinra mot förslaget.
Förvaltningen har gjort ändringar utifrån valnämndens synpunkter.
Förvaltningen har även gjort vissa ändringar utifrån att kultur-och
fritidsnämnden hade synpunkter på en del bestämmelser i de gemensamma
delarna. För valnämndens del innebär det att tillägg har gjorts i förslaget, i §§
8 och 14 samt att i § 26 har kommunchefen ändrats till förvaltningschefen.
Beslutsunderlag
✓ Valnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente för
valnämnden”, 2020-03-05.
✓ Förslag till reglemente för valnämnden.
✓ Förslag till reglemente för valnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för valnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
Valnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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§ 2 Beslut om yttrande över reglemente för valnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Kommunledningsförvaltningen har därefter skickat förslaget till reviderat
reglemente till valnämnden för yttrande. Yttrande ska inkomma till
kommunstyrelsen senast 2020-03-31.
Förvaltningen har inget att erinra gällande det upprättade förslaget på
reviderat reglemente för valnämnden.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande - valnämndens reglemente”,
kanslichef Anna Eklund, 2020-02-26.
✓ Begäran om yttrande – reglemente valnämnd, kommunjurist Jenny
Beckman, 2019-12-18.
✓ Förslag till reviderat reglemente valnämnden.
✓ Förslag till reviderat reglemente valnämnden, grönmarkerad text för
tillagd text, rödmarkerad text för borttagen text.
✓ Reglemente för nämnder och styrelse, ett underlag för lokala
bedömningar, SKR, mars 2019
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att avge sitt yttrande, att
nämnden inte har något att erinra gällande det upprättade förslaget på
reviderat reglemente för valnämnden, till kommunstyrelsen.
 Ordförande framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till
beslut gällande att § 22 och § 23 bör ses över gällande stavning samt
§ 15 gällande numrering.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från ordförande.
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter ordförandes tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Valnämndens beslut
• Valnämnden beslutar att avge sitt yttrande, att nämnden anser att § 22
och § 23 bör ses över gällande stavning samt § 15 gällande numrering
och att nämnden i övrigt inte har något att erinra gällande det
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020-03-05

Valnämnden

upprättade förslaget på reviderat reglemente för valnämnden, till
kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

1004

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ärendenr:

KS 2019/519

Antagen:

KF 2017-12-18

Reviderad
senast:

KF 2021-

FÖRFATTNINGSSAMLING

Reglemente valnämnden

1005

2/10

Innehållsförteckning
A Valnämndens uppgifter ..................................................................................3
§ 1 Valnämndens ansvarsområden och uppgifter ......................................3
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige .....................................................3
B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser ...........4
§ 3 Uppdrag och verksamhet .....................................................................4
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet..............................................4
§ 5 Behandling av personuppgifter.............................................................4
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning.................................................4
§ 7 Information, samråd och handläggning ................................................4
§ 8 Motioner och e-förslag..........................................................................5
§ 9 Arkiv .....................................................................................................5
C Valnämndens sammansättning och arbetsformer..........................................6
§ 10 Nämndens sammansättning...............................................................6
§ 11 Sammanträden ...................................................................................6
§ 12 Kallelse ...............................................................................................6
§ 13 Offentliga sammanträden ...................................................................7
§ 14 Distansnärvaro ...................................................................................7
§ 15 Närvarorätt .........................................................................................7
§ 16 Ordföranden .......................................................................................7
§ 17 Presidium ...........................................................................................8
§ 18 Ersättare för ordförande och vice ordförande.....................................8
§ 19 Förhinder ............................................................................................8
§ 20 Jäv, avbruten tjänstgöring ..................................................................8
§ 21 Yrkanden ............................................................................................8
§ 22 Deltagande i beslut.............................................................................8
§ 23 Reservation och protokollsanteckning................................................9
§ 24 Justering av protokoll .........................................................................9
§ 25 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m......................9
§ 26 Delgivningsmottagare.........................................................................9
§ 27 Undertecknande av handlingar ..........................................................9

Dokumentansvarig: Kanslichef
Giltighetstid: Tillsvidare

1006

3/10

Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18, reviderad 2018-10-29, 2018-1217 samt 2021-.

A Valnämndens uppgifter
§ 1 Valnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen samt
ansvara för genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen
(2005:837), folkomröstningslagen (1979:369), lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar samt uppgifter som enligt annan tillämplig lagstiftning ska
fullgöras av valnämnd.
Valnämnden ansvarar vidare för:
• Att svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna
val, folkomröstningar och dylikt.
• Att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet
samt vid förekommande folkomröstning, omval eller extra val.
• Att hålla sig informerad om förhållanden, och följa utvecklingen, inom
sitt ansvarsområde samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar
kan genomföras på ett tillförlitligt och säkert sätt.
• Att fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de
ändringar däri som förändrade befolkningstal eller andra omständigheter kan föranleda.
• Att informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar
samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.
• Att besluta om arvodet för röstmottagare samt övriga valarbetare.
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
• Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
• Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i
avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
• Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
• Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i
lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att
bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnden erhålla den information och det underlag
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2)

3)
4)

5)

6)
7)

de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds
verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en
månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har
kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om
möjligt när ärendet förväntas bli avgjort.
Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt
underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

§ 8 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
§ 9 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga.
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C Valnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 10 Nämndens sammansättning
Nämnden består av åtta ledamöter som utses av fullmäktige.
§ 11 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som ordförande bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot snarast underrättas om beslutet.
§ 12 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot samt annan förtroendevald som
får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen.
Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 13 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 14 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg
anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får
ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 15 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 16 Ordföranden
Ordföranden ska:
1) Leda nämndens arbete och sammanträden.
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
3) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
4) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
5) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
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§ 17 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
§ 18 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 19 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli.
§ 20 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende på grund av
jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen
innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 21 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 22 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 23 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning till ärendets
behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart
beröra det besluta som är fattat i ärendet.
§ 24 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 25 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 26 Delgivningsmottagare

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller
annan anställd som nämnden beslutar.
§ 27 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
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Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18, reviderad 2018-10-29, 2018-1217 samt 2021-.

A Valnämndens uppgifter
§ 1 Valnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen samt
ansvara för genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen
(2005:837), folkomröstningslagen (1979:369), lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar samt uppgifter som enligt annan tillämplig lagstiftning ska
fullgöras av valnämnd.
Valnämnden ansvarar vidare för:
• Att svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna
val, folkomröstningar och dylikt.
• Att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionsfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet
samt vid förekommande folkomröstning, omval eller extra val.
• Att hålla sig informerad om förhållanden, och följa utvecklingen, inom
sitt ansvarsområde samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar
kan genomföras på ett tillförlitligt och säkert sätt.
• Att fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de
ändringar däri som förändrade befolkningstal eller andra omständigheter kan föranleda.
• Att informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar
samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.
• Att besluta om arvodet för röstmottagare samt övriga valarbetare.
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
• Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
• Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i
avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning.
• Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse
och inte är av principiell beskaffenhet.
• Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan
nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av
ackord samt slutande av annat avtal.
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B För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 3 Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i
lag eller annan författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden ska fullgöra. Nämnden ska, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram.
§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
§ 5 Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 5 Planering, uppföljning och redovisning
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och
avgörande frågor inom verksamheten samt anger riktlinjer och
prioriteringar inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar
dessutom för långsiktig planering och strategisk utveckling av
verksamheten.
2) Nämnden ska till fullmäktige yttra sig över förslag, framställningar,
medborgarförslag och motioner. Nämnden ska bereda och besluta i de
medborgarförslag som fullmäktige har överlämnat för beredning och
beslut.
3) Nämnden ska i sitt arbete beakta miljö-, tillgänglighets-, integrations-,
mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
4) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts
nämnden enligt speciallag.
§ 6 Planering, uppföljning och redovisning
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin
verksamhet.
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Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger
per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
§ 6 7 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen, nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag gäller
inte uppgifter som omfattas av sekretess.
2) Nämnden ska samråda med styrelsen och/eller annan nämnd när dess
verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.
5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit
in och vem som kommer att handlägga ärendet samt om möjligt när
ärendet förväntas bli avgjort.
6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.
7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
§ 7 Motioner och medborgarförslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade medborgarförslag och motioner inom
tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över
sommaren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall
nämnden föreslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska
detta framgå av beslutet.
I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett
medborgarförslag gäller följande:
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När ett medborgarförslag beretts färdigt och nämnden ska fatta beslut om
medborgarförslaget ska förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att
den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när
nämnden behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut
fattas.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas med
anledning av medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Styrelsen
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
§ 8 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.
§ 8 Motioner och e-förslag
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två månader om tiden sträcker sig över sommaren.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
§ 9 Arkiv
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente. Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga.
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C Valnämndens sammansättning och arbetsformer
§ 9 10 Nämndens sammansättning
ValnNämnden består av åtta ledamöter som utses av fullmäktige.
Valnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.
§ 10 11 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som ordförande bestämmer.
Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra
sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med
vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje
ledamot snarast underrättas om beslutet.
§ 11 12 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt
bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på
föredragningslistan, ska bifogas kallelsen.
Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt
en lista över de ärenden som ska behandlas under sammanträdet.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
detta göras av den ledamot i nämnden som har flest tjänsteår i nämnden
bakom sig. Vid lika tjänsteår ska den äldste av dem utfärda kallelsen.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid
lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot samt annan förtroendevald som
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får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sammanträdesdagen.
Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
§ 13 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
§ 12 Beslutsförhet
För att nämnden ska få besluta i ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna
vara närvarande.
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i
avgörandet av ärendet om ärendet avser myndighetsutövning mot någon
enskild.
§ 14 Distansnärvaro
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg
anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får
ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.
§ 14 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.
§ 15 Jäv eller annat hinder
Ledamot, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende på grund av
jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen
innan ärendets behandling påbörjats.
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Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 15 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden.
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
§ 16 Nämndens oOrdföranden
Nämndens oOrdföranden ska:
1) I egenskap av nämndens främste företrädare ha uppsikt över nämndens verksamhet.
2) Se till att nämndens, och utskottets, ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål.
3) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
4) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och
ta initiativ i dessa frågor.
5) Främja samverkan mellan nämnden, styrelsen och övriga nämnder.
6) Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, under
konferenser och vid sammanträden om inte nämnden bestämmer annat i särskilda fall.
1) Leda nämndens arbete och sammanträden.
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
3) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
4) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
5) Bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 17 Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
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§ 17 18 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får den i nämnden med flest tjänsteår
fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. Vid lika tjänsteår ska den äldste av
dem fullgöra ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
§ 18 Närvarorätt för övriga
Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande, och oppositionsrådet,
tillika kommunstyrelsens vice ordförande, har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får även medge att
annan ledamot i styrelsen närvarar vid nämndens sammanträden och deltar i
nämndens överläggningar om särskilda skäl föreligger. Den
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Rätten kan utnyttjas efter samråd med nämndens och kommunstyrelsens
ordförande.
Nämnden får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskilt
sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
nämndens sammanträden.
§ 19 Justering av protokoll
Nämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet ska
justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagarvode betalas inte ut för
protokolljustering.
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Beslutet ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och anslås senast
nästkommande arbetsdag.
§ 20 Reservation och protokollsanteckning
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet.
Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten
vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen måste lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Ledamöter kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning till
ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen
får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 21 Delegering av ärenden
Nämnden får uppdra åt presidiet, ledamot eller anställd hos kommunen att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.
Delegaterna ska redovisas i en, av nämnden upprättad, delegationsordning
eller genom annat beslut i nämnden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätt inte delegeras:
1) Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet.
2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
har överklagats.
3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
4) Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden.
5) Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Om beslutanderätt delegerats får ärendet ändå överlämnas till nämnden om
det finns särskilda skäl för detta.
Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden eller annan ledamot i
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Vid handläggning av ärenden med stöd av delegerad beslutanderätt, gäller i
tillämpliga delar, vad som är föreskrivet för nämnden i fråga om jäv, beslutsförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll
och justering.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till
nämnden.
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§ 22 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämn-den
beslutat vara behörig.
§ 23 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i
nämnden, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd som
nämnden bestämmer. Nämnden får genom beslut uppdra åt annan/andra att
verkställa undertecknandet.
§ 19 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid nämndens kansli.
§ 20 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende på grund av
jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen
innan ärendets behandling påbörjats.
Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta
att tjänstgöra när ärendet har handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
§ 21 Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
§ 22 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om nämnden fattar det med acklamation.
§ 23 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
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sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad protokollsanteckning. Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning till ärendets
behandling, dock före sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart
beröra det beslut som är fattat i ärendet.
§ 24 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till
den motsatta sidan.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.
§ 25 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
§ 26 Delgivningsmottagare

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller
annan anställd som nämnden beslutar.
§ 27 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av
annan ledamot i nämndens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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Förord
I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder i kommuner och landsting/
regioner. Det är en reviderad utgåva av det underlag till reglemente som ursprungligen gavs ut av Svenska
Kommunförbundet 1992. Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett
exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
För att underlätta anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbundsjuristen Lena Dalman med biträde av förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma
vid avdelningen för juridik.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll mars 2019.
Stockholm, mars 2019

Germund Persson
Avdelningen för juridik

Upplysningar om innehållet
Lena, Dalman, lena.dalman@skl.se
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REGLEMENTE FÖR STYRELSE OCH NÄMNDER
INLEDNING
Detta är ett styrelse- och nämndreglemente. Som bakgrund till reglementet och kommentarerna till detta
beskrivs i kapitel 1 fullmäktiges uppgifter i förhållande till styrelsen och nämnderna. Detta avsnitt är inte
avsett att ingå i själva reglementet.
Den första delen av reglementet innehåller för styrelsen specifika bestämmelser (avsnitt A).
Därefter kommer för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser (avsnitt B).
Dessa är alltså tänkta att, om inte annat anges, kunna tas in såväl i styrelsens som i nämndernas reglementen.
Liksom i föregående upplaga har vi uteslutit specialbestämmelser för olika nämnder, eftersom
utformningen av sådana uppvisar mycket stora lokala variationer. Vissa bestämmelser i avsnitt A är dock
av intresse för nämnderna. Detta gäller 1 § (nämndens uppgifter, som alltid måste anges), 6 § (ekonomi och
medelsförvaltning om denna ska ligga hos nämnden), 7 § (om fullmäktige har delegerat uppgifter till nämnden), 8 § (personalpolitik om denna är decentraliserad), 9 § (uppföljning) och 10 § (processbehörighet om
denna enligt reglemente ska ligga hos nämnden).
En viktig inskränkning är att vi inte har redovisat något särskilt reglemente för landstingsstyrelse/ regionstyrelse och landstingskommunala nämnder. Orsaken till detta är att vi har ett förhållandevis litet antal
landsting/regioner och att de olika landstingen/regionerna uppvisar stora organisatoriska olikheter. I stora
delar kan dock bestämmelserna användas även av landstingen/regionerna.
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KAPITEL

1

FULLMÄKTIGES UPPGIFTER
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller
enligt statlig myndighets beslut.
Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL
eller andra författningar.
Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
ramar för kommunens upplåning,
övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
mottagande av donationer,
mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.
Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.
Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA STYCKET
Det här avsnittet utgör utgångspunkten för hela reglementet. Ramlagen för den kommunala verksamheten
är KL med bl.a. regler om ansvar och beslutsformer. Läsaren erinras om att det vid sidan av KL finns ytterligare speciallagar som reglerar den kommunala verksamheten.
TREDJE STYCKET
Här behandlas fullmäktiges uppgifter. Dessa regleras i grunden i 5 kap. 1 § KL. Denna paragraf är dock
allmänt hållen. Den lämnar ett utrymme för fullmäktige att själv bestämma vilka olika ärendetyper som
fullmäktige vill ha beslutanderätt i. Därför har här tagits in en katalog över vilka ärenden fullmäktige ska
besluta i. Paragrafen är tänkt som ett förtydligande av gränsen mellan fullmäktige å ena sidan samt styrelse/nämnder å andra sidan.
5 kap. 1 § KL reglerar inte bara gränsen för vad som kan delegeras till nämnd med stöd av 5 kap. 2 § KL
och vad som tillhör fullmäktiges exklusiva beslutsområde. Den klargör tillsammans med 6 kap. 3 § KL
också fördelningen av beslutanderätten mellan fullmäktige och nämnderna. Av 6 kap. 3 § KL följer att
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nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för den förvaltande verksamheten t.ex. inom
egendoms- och medelsförvaltningen.
Katalogen ska ses som ett exempel och måste anpassas till lokala förhållanden.
FJÄRDE STYCKET
Begreppet kommunalråd, liksom landstingsråd och oppositionsråd definieras i 4 kap. 2 § KL. Dessa förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Fullmäktige bestämmer hur många kommunalråd det ska finnas, deras ansvarsområden och deras benämning,
samt utser personerna.
En nyhet i 2017 års KL är att ett kommunalråd inte behöver inneha något annat förtroendeuppdrag i kommunen (prop. 2016/17:171 s. 177). De får också väljas redan vid första sammanträdet i fullmäktige efter
valet.
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KAPITEL

2

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND
A. STYRELSENS UPPGIFTER
ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad
fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
FÖRETAG OCH STIFTELSER
4 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL
är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
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c.

3.
4.
5.
6.

handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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UPPFÖLJNINGSF UNKTION EN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och
art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDE RNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta
reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt
artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
1.
2.

i reglemente,
genom finansbemyndigande.

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
INFORMATION OCH SAMRÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
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ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast … dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
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NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta
i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är
beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.
2.
3.
4.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte
styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Reglemente för styrelse och nämnder

16

1044

YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
JUSTERING AV PROTOKOLL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
UTSKOTT
44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
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Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att
kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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KAPITEL

3

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND MED KOMMENTARER
A. STYRELSENS UPPGIFTER

ALLMÄNT OM STYRELSEN S UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen
(2017:725), KL, och annan lagstiftning.
Kommentar: Paragrafen reglerar mer översiktligt styrelsens roll och vilka olika funktioner den ska ha. Systematiken skiljer sig något åt från den som anges i KL. I reglementet får styrelsen fyra funktioner/uppgifter:





ledningsfunktionen,
styrfunktionen,
uppföljningsfunktionen och
särskilda uppgifter

Första stycket
I första stycket klargörs att styrelsen ska ha helhetsansvaret för kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta innebär inte att styrelsen har det primära verksamhetsansvaret
överallt, utan att styrelsen mer har en sammanhållande roll. Detta kommer till uttryck i begreppet ”helhetsansvar”.
ANDRA STYCKET
Andra stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap. 1 § första stycket KL. Styrelsen intar en särställning bland
nämnderna genom att den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Styrelsen har att skaffa sig överblick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. KL ger dock som utgångspunkt inte styrelsen några särskilda maktmedel. Uppsikten
måste i princip anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om
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det är möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. I 2017 års KL har dock
införts en möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen en stärkt ställning i förhållande till de övriga nämnderna, se nedan.
TREDJE STYCKET
KL möjliggör en hög grad av målstyrning. Nämnderna är enligt 6 kap. 5 § KL skyldiga att till fullmäktige
redovisa hur de fullgjort sina åtaganden som lämnats till dem inom ramen för ett finansbemyndigande.
Detta framgår också av 20 § i reglementet. På grund av beredningstvånget ska i princip alla ärenden gå via
styrelsen. Det är då naturligt att styrelsen åläggs en styrande och samordnande roll.
Mot bakgrund av styrelsens viktiga roll när det gäller styrningen, är det också naturligt att det i första hand
ankommer på styrelsen att ta fram styrdokument som kan antas av fullmäktige.
FJÄRDE STYCKET
Detta stycke motsvarar 6 kap. 11 § KL. Styrelsen ska ha ett övergripande uppföljningsansvar.
FEMTE STYCKET
Detta är en viktig täckbestämmelse. Förutom att den tar sikte på vissa angivna specialuppdrag klargör den
att de uppgifter som inte lagts på annan nämnd ska skötas av styrelsen. Bestämmelsen är viktig att ha med
för det fall att man glömt att ta upp någon uppgift i något annat reglemente.
ALTERNATIVA POLITISKA ORGANISATIONER
Reglementet utgår från den traditionella organisationen med styrelse och nämnder. På senare år har det blivit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämnder. Det mest extrema fallet är att man enbart har en styrelse med olika utskott samt en ”myndighetsnämnd”
(”utskottsmodellen”). Myndighetsnämnden får för det första hantera ärenden som rör tillsyn över den egna
verksamheten eller ärenden där kommunen själv uppträder som part. För att avlasta styrelsen i massärenden
får myndighetsnämnden också på många håll hantera individärenden. Motivet till denna alternativa organisationsform varierar. Att vitalisera fullmäktige och skapa helhetssyn nämns ofta som skäl. Ekonomiska
hänsyn tas säkerligen också många gånger. Genom att i princip koncentrera all politik till styrelsen, uppnår
man lättare en samsyn runt de ekonomiska prioriteringarna i kommunen. Kostnaderna för arvoden till förtroendevalda minskar också.
Det finns dock nackdelar med systemet. Från demokratisk synpunkt kan riktas invändningar när det blir så
få personer som engageras i den kommunala politiken. Styrelsen får ett mycket stort antal ärendetyper/ärenden att hantera, med risk att kvaliteten i handläggningen försämras. Mycket måste delegeras till utskotten,
vars ledamöter kan hämtas enbart ur nämnden. Sekretessfrågor kan också bli besvärliga, eftersom en sekretesskyddad uppgift inte får utnyttjas i annan verksamhet än där den inhämtats. Myndighetsnämnden kan
också, om den får funktionen som en renodlad ”jävsnämnd” (dvs. enbart hantera ärenden enligt 6 kap. 7 §
KL) få ett så litet antal ärenden att kompetensen i nämnden inte kan upprätthållas.
STÄRKT STÄLLNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Som ett svar på ovan nämnda alternativa politiska organisationer har i 2017 års kommunallag införts en
möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen rätt att fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders verksamhet (6 kap. 8 § KL). Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
Om man vill ge styrelsen en förstärkt roll kan man tänka sig följande lydelse:

Reglemente för styrelse och nämnder

20

1048

KOMMUNSTYRELSEN FÅR FATTA FÖLJANDE BESLUT RÖRANDE NÄMNDERNAS VERKSAMHET:









Beslut om anställningsstopp,
Beslut om strategiska personalfrågor,
Beslut om stopp för ytterligare investeringar,
Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande ramar:…….,
Beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier
Beslut om etiska riktlinjer i kommunen
Slutligt beslut när två nämnder är oense

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.
Kommentar: Av propositionen till 2017 års lag framgår att det finns ett behov av att ge styrelsen ytterligare rättsliga befogenheter.1 De nya reglerna har införts i syfte att stärka styrelsens sammanhållande roll
och att förbättra styrelsens möjlighet att anlägga ett helhetsperspektiv på den kommunala verksamheten.
För att kommunstyrelsen ska få ökade styrmöjligheter över andra nämnder kräver kommunallagen att fullmäktige anger vissa specifika förhållanden och tydliga ramar härför. Fullmäktige måste alltså lägga stor
vikt på att ange i vilka fall kommunstyrelsen får fatta beslut. Detta är också viktigt inte minst från ansvarsoch revisionssynpunkt.
Bestämmelsen har utformats som en fakultativ bestämmelse, att kommunstyrelsen ”får” fatta beslut. Detta
betyder att det normala är att nämnderna fattar beslut i angelägenheterna ifråga, men att styrelsen kan gå in
när styrelsen ser behov av det. Ingenting hindrar dock att man utformar bestämmelsen som att styrelsen alltid fattar beslut i vissa angelägenheter.
Som framgår av katalogen ovan är det många ekonomiska beslut som läggs hos styrelsen. Tanken bakom
detta är att man utan att tvingas omorganisera verksamheten till ”utskottsmodellen” kan ge styrelsen bättre
styrmöjligheter. Katalogen ska inte ses som uttömmande, utan praxis får med tiden visa hur kommuner och
landsting utnyttjar regeln.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Kommentar: Här regleras styrelsens övergripande ansvar för helheten i kommunen. Bestämmelsen är ett
utflöde av 6 kap. 1 § KL. Varje nämnd har att följa sitt reglemente och sörja för en ändamålsenlig organisation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamålsenlig på ett övergripande plan.
Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämnderna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i reglementen.

1

Prop. 2016/17:171 s. 160
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning.
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen är avsedd att ge styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva ledningsfunktionen
enligt 6 kap. 1 § KL. Paragrafen ska ses som ett exempel och måste anpassas efter lokala förhållanden.
Styrelsen har också en rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 38 § KL. Denna regleras i 9 § femte punkten.
FJÄRDE PUNKTEN:
Vad gäller säkerhetsfrågorna tar punkten sikte på de interna/verksamhetsegna säkerhetsfrågorna. I detta
ansvar ligger att identifiera risker, upprätta/ kontinuerligt uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser samt att
vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller motverka att riskerna förverkligas. Det kan innebära allt från
förebyggande säkerhetsarbete till att se till att adekvat försäkringsskydd finns.
SJUNDE OCH ÅTTONDE PUNKTEN:
Här regleras styrelsens roll när det gäller högre tjänstemän. Direktören ska enligt 7 kap. 1 § KL utses av
styrelsen. Styrelsen ska också besluta om en instruktion för kommundirektören. Lämpligen sker framtagandet av instruktion i samråd med direktören. Utseendet av kommundirektör och beslut om instruktion kan
inte delegeras.
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Vi har i detta reglemente även lagt på styrelsen att anställa förvaltningschefer. Jämför 18 § detta reglemente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruktion för förvaltningschefer. Det finns dock inte något lagligt hinder mot att upprätta instruktion (se prop.
2016/17:171 s. 202).
TIONDE PUNKTEN:
Punkten tar sikte på sådana program som regleras i 5 kap. 3 § KL och som ska antas av fullmäktige minst
en gång per mandatperiod. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagen innehåller
inget krav på att motsvarande program ska upprättas för verksamheter i egen regi. Det finns dock inget som
hindrar detta.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Styrelsen får här ett generellt uppdrag att besluta om hur fullmäktiges ärenden ska beredas, såvida inte fullmäktige beslutat något annat. Detta följer av 6 kap. 13 § KL. Styrelsen ges också rätten att delegera beslut
angående remiss av dessa ärenden till enskild förtroendevald. Detta kan vara en praktisk lösning för att påskynda beredningsprocessen.
Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kommunen som styrelsen har. Det kan handla om













viss planering av användningen av mark och vatten samt utveckling av strategiskt viktiga områden,
miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor,
natur- och vattenvårdsfrågor,
bostadsfrågor,
energifrågor inklusive frågor om energihushållning,
statistik och samhällsanalys,
utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet,
kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället),
trafikförsörjning och infrastruktur,
utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott företagsklimat,
regionalt, nationellt och internationellt arbete,
kommunens varumärke och attraktivitet.

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i enlighet med av fullmäktige antagna reglementen. Vi har valt att inte ta in ovan nämnda punkter i själva reglementstexten,
eftersom detta kan skapa osäkerhet kring nämndernas ansvarsområden.
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FÖRETAG OCH STIFTELS ER
4 § Styrelsen ska
1.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2.
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3.
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4.
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5.
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full
mäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6.
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på styrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 §, 9 § och 10 § KL. I
förslaget har dock en skärpning lagts in i förhållande till KL. Det gäller fjärde punkten där styrelsen åläggs
att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL omfattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekonomiska föreningar i begreppet företag.
KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommentar: För det fall kommunen är medlem i ett kommunalförbund, ska styrelsen utöva uppsikt även
över dessa, 6 kap. 1 § andra stycket KL. De förstärkta reglerna om uppsikt omfattar inte kommunalförbund,
se SKL:s cirkulär 12:50, som kan laddas ner på www.skl.se.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,

3.

upprätta förslag till budget i enlighet med KL,

4.

se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
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5.
6.

upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Enligt 6 kap. 13 § 2 p KL åligger det styrelsen att ta hand om den ekonomiska förvaltningen. Detta begrepp
omfattar både medelsförvaltning och egendomsförvaltning.
När det gäller medelsförvaltningen finns särskilda regler för kommunens medelsplacering i 11 kap. 2-4 §§
KL. Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Reglementsbestämmelsen är skriven utifrån den förutsättningen att styrelsen har hand om hela kommunens
medelsförvaltning. Enligt 6 kap. 14 § KL kan dock fullmäktige besluta att en nämnd helt eller delvis ska
ha hand om sin egen medelsförvaltning. Kommunen kan t.ex. ha en fastighetsnämnd för förvaltning av
kommunens fasta egendom. Väljer man en sådan lösning måste fastighetsförvaltningen undantas i styrelsens reglemente samtidigt som uppgiften i fråga anges i fastighetsnämndens reglemente.
Beträffande upplåning av medel ligger givetvis alltjämt den principiella beslutanderätten på fullmäktige.
Placering av medel är däremot en förvaltningsuppgift där beslutanderätten automatiskt tillkommer styrelsen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempelvis en anställd.
Under ekonomisk förvaltning har även förts donationsförvaltningen. Om donator i stiftelseurkunden har
föreskrivit annat om förvaltningen gäller donators föreskrifter i stället för vad som anges i reglementet.
TREDJE – FEMTE PUNKTEN
Styrelsen ska enligt 11 kap. 8 § KL före oktober månads utgång upprätta förslag till budget.
Styrelsen bestämmer också när nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag, 11 kap. 9 § KL. Det är
mycket vanligt att budgetprocessen pågår under en stor del av året och att en preliminärbudget upprättas
redan under sommaren. Det är då viktigt att ett definitivt budgetbeslut verkligen fattas av styrelsen under
hösten, så att fullmäktige kan fastställa budgeten före november månads utgång. De år val har hållits i hela
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige, 11 kap. 10 § andra stycket KL. Budgetbeslut kan då
tidigast tas den 15 oktober valåret.
Det åligger också styrelsen att se till att bokföring, redovisning, delårsrapporter och årsredovisningar görs i
enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utger
regelbundet rekommendationer avseende uttolkning av lagen, se www.rkr.se. Observera dock att en ny lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft 2019-01-01.
SJÄTTE PUNKTEN
I den mån kommunen har medel avsatta för pensionsförpliktelser ska denna punkt finnas i reglementet. Den
anknyter till 11 kap. 4 § KL.
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DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen innehåller en katalog över vilka grupper av ärenden fullmäktige delegerar till styrelsen med
stöd av 5 kap. 2 § KL. Katalogen ska ses som ett exempel, och måste anpassas till lokala förhållanden. Fullmäktige kan exempelvis ha valt att lägga fastighetsförvaltningen på en nämnd. I sådana fall kan det vara
ändamålsenligt att till styrelsen enbart delegera en del ärenden som rör fastigheter.
I 5 kap. 1 § KL regleras fullmäktiges beslutskompetens. Innebörden av bestämmelsen är att fullmäktige beslutar i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I kapitel 1 i denna skrift finns ett
exempel på katalog över ärendetyper som ska vara förbehållna fullmäktige. Katalogen i den här paragrafen,
som handlar om delegation till nämnd enligt 5 kap. 2 § KL, ska inte sammanblandas med finansbemyndiganden enligt 5 kap. 4 § KL. Sådana bemyndiganden kan enbart ges i samband med att beslut om budget
fattas eller annars anslag beviljas. Ett finansbemyndigande bör inte tas med i reglementet. Gör man detta,
blir man tvungen att ändra reglementet varje år när budgeten tas.
FÖRSTA PUNKTEN
Det är mycket vanligt att styrelsen sköter frågor om lånefinansiering. Fullmäktige beslutar om ramen för
upplåningen, varefter styrelsen verkställer fullmäktiges beslut. Bestämmelsen skiljer inte på långsiktig och
kortsiktig upplåning. Bestämmelsen förutsätter att fullmäktige i budgeten eller i anslagsbeslut anger graden
av lånefinansiering. Delegeringsuppdraget ska också ske inom de ramar fullmäktige angivit i riktlinjer i
treårsplanen enligt 11 kap. 6 § KL och i föreskrifterna om medelsförvaltning som fullmäktige dragit upp
enligt 11 kap. 3 § KL.
ANDRA PUNKTEN
Om nämnd genom finansbemyndigande har beviljats ett ramanslag för en hel verksamhet, kan nämnden
omdisponera medel inom ramen för fullmäktiges riktlinjer. Detta följer av 5 kap. 4 § KL och tas inte in i
reglementet. Det kan dock finnas behov av att ge styrelsen rätt att på fullmäktiges vägnar omdisponera
redan särskilt budgeterade medel hos andra nämnder. Regeln är tänkt att användas när det krävs snabba
beslut och man inte kan invänta fullmäktiges ställningstagande. Delegeringsbestämmelsen är skriven utifrån förutsättningen att fullmäktige anger beloppsramar och att omdisponeringen får ske endast inom ramen
för den budgeterade verksamhetsvolymen. Åtgärderna får inte heller täcka nya verksamheter och får bara
ske på begäran av nämnden.
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TREDJE OCH FJÄRDE PUNKTEN
I det här exemplet har styrelsen hand om fastighetsförvaltningen i kommunen. Uppgifterna kan lika gärna
ligga hos en annan nämnd.
FEMTE PUNKTEN
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, har införts en bestämmelse om att styrelsen med bindande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommunen ett rättegångsombud, se 6 kap. 15 § KL. Möjligheten för ett rättegångsombud att ingå förlikning är
emellertid starkt begränsad, på grund av förbudet mot extern delegation. Det är alltså styrelsen som normalt
måste fatta ett formellt beslut om att godkänna förlikningen.
Man bör i detta sammanhang notera att vissa nämnder enligt lag ska ha hand om vissa verksamheter. Ett
exempel är socialnämnden som enligt 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska föra kommunens
talan. Styrelsens rätt att ingå förlikning gäller inte i dessa fall.
ANDRA STYCKET
I detta stycke delegeras beslut om yttranden till styrelsen. Begreppet ”yttrande” tar sikte på exempelvis
besvarande av remisser som antingen inte är principiella eller där svarstiden är så kort att fullmäktige inte
hinner fatta beslut. I den sistnämnda situationen är bestämmelsen tänkt att vara en yttersta ventil, där kommunstyrelsen snabbt kan fatta ett beslut om exempelvis ett anstånd inte går att utverka. Fullmäktige kan då
förslagsvis godkänna beslutet i efterhand. Bestämmelsen tar inte sikte på när kommunen för talan i mål och
ärenden. Detta regleras i 10 §.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Kommentar:
SAMLAD PERSONALFUNKTION
Paragrafen har utformats med utgångspunkt i att styrelsen ska ha hand om en för kommunen samlad personalfunktion. De i förslaget särskilt upptagna uppgifterna utgör några av de viktigaste beståndsdelarna i en
sådan funktion.
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Till de principiella befogenheterna för styrelsen hör att beträffande samtliga kommunens arbetstagare
förhandla och träffa kollektivavtal, såvida inte fullmäktige beslutat annat.
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Förhandlingsbefogenheten omfattar förhandlingar enligt gällande lagstiftning eller särskilda förhandlingsordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Sistnämnda typer av förhandlingar hänförs till respektive nämnds verksamhetsområde
och ska föras vid den nämnden. Detta följer av 6 kap. 3 § KL.
Inom styrelsens verksamhetsområde avseende personalpolitiken ligger att handlägga även andra frågor än
dem som vi räknat upp i förslaget. Detta framgår av ingressen till paragrafen. Det får ankomma på varje
enskild kommun att avgöra vilken detaljeringsgrad som bedöms nödvändig i reglementet. Till frågor som
faller inom verksamhetsområdet hör exempelvis att verka och svara för utveckling och samordning av
personaladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.
TREDJE PUNKTEN
Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser inom det arbetsrättsliga området. Det är självfallet en lämplig ordning att kommunen tillämpar
lag och kollektivavtal enhetligt så att inte olika praxis utvecklar sig på olika håll i organisationen.
FJÄRDE PUNKTEN
Att besluta om stridsåtgärd är något som kräver noggrant övervägande. En central bedömning måste göras,
så att rätt åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. Att besluta om stridsåtgärd är något som alltid bör ligga kvar hos
styrelsen, även om kommunen valt att låta verksamhetsansvarig nämnd ansvara för den egna personalpolitiken (se nedan).
FEMTE PUNKTEN
Denna punkt tar sikte på 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen).
Detta lagrum motsvarar den tidigare s.k. kommunala delegationslagen (1954:130). Bestämmelsen flyttades
år 2009 in i befogenhetslagen i samband med att man ville samla alla ”smålagar” på ett ställe. Genom bestämmelsen kan en kommun ge Sveriges Kommuner och Landsting uppdrag att med bindande verkan för
kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera anställningsvillkoren för kommunens arbetstagare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörelserna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överenskommelse om prolongation av de lokala avtalen så länge förhandlingar pågår.
Att ge ett sådant uppdrag till en central arbetsgivarorganisation är ett beslut av stor betydelse, där vikten av
samordning inom kommunen är stor. Denna beslutanderätt bör enligt vår uppfattning därför alltid ligga hos
styrelsen.
NÅGOT OM DECENTRALISERAD PERSONALFUNKTION
Om kommunen avser att låta verksamhetsansvarig nämnd sköta samtliga förhandlingsfrågor och kollektivavtalstecknandet för sina anställda, finns det i alla fall ett antal frågor, som bör vara kommungemensamma.
Så förhåller det sig med frågor som till sin karaktär är av strategisk betydelse eller därför att det är praktiskt
och personalpolitiskt nödvändigt att kommunen uppträder i en sammanhållen och enhetlig arbetsgivarfunktion.
I vårt förslag har vi utgått från att till frågor av sistnämnda slag ska hänföras



beslut om stridsåtgärder eller
uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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Det kan tänkas föreligga ett intresse för kommunen att låta även andra ärenden än dem som nyss angetts
falla under förevarande kategori, exempelvis frågor beträffande anställning eller lönesättning av vissa
arbetstagare, omplacering och förflyttning av personal eller rörande pensioner eller avtalsförsäkringar.
Väljer man denna lösning får man anpassa katalogen vad gäller styrelsen i motsvarande mån.
Även i de fall kommunen avser att låta vissa verksamhetsansvariga nämnder ha ansvar för den egna personalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen justeras. Detta kan ske på så sätt att de nämnder som svarar för den egna personalpolitiken uttryckligen undantas
i paragrafen. Samtidigt måste befogenheterna skrivas in i nämndens reglemente.
Ett annat alternativ kan vara att vissa verksamhetsansvariga nämnder har ansvar för vissa delar av den egna
personalpolitiken. Detta måste på motsvarande sätt undantas i paragrafen och anges i nämndens reglemente.
Styrelsens skyldighet att, enligt paragrafen i vårt förslag, leda och samordna den övergripande personalpolitiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att förhandla och träffa kollektivavtal beträffande löne- och anställningsvillkoren för arbetstagarna vid nämnden.
När arbetsgivarbefogenheterna hos ett tidigare i kommunen befintligt centralt personalorgan överförs till en
verksamhetsansvarig nämnd, uppstår frågan om förhandlingsförfarandet i sådan rättstvist, som ska handläggas enligt lagen om rättegång i arbetstvister. Då ska huvudavtalet (KHA 94) och dess bestämmelser i Kap.
III om förhandling i rättstvist tillämpas.
Om befogenheterna att självständigt förhandla och träffa kollektivavtal lämnas till en verksamhetsansvarig
nämnd, följer därav att nämnden har befogenheten att föra lokala tvisteförhandlingar. Den verksamhetsansvariga nämnden måste anses inom sitt område ha övertagit rollen som ”kommunens förhandlingsorgan”
enligt nuvarande KHA. Därmed kommer en tvist som inte kunnat lösas vid en lokal förhandling att därefter
upptas direkt till central förhandling om sådan förhandling påkallas. Fullmäktige kan emellertid besluta, att
rätten att föra tvisteförhandlingar i rättstvister förbehålls eller sker i samråd med styrelsen eller särskild vald
personalnämnd.
UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som
väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Kommentar: Uppföljningen är en mycket viktig del av en verksamhet. Även här har styrelsen fått ett
särskilt uppdrag. Styrelsen förutsätts utnyttja den rätt till information som 6 kap. 12 § KL medger.
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I första och andra punkten åläggs styrelsen att på ett övergripande plan övervaka att nämnderna fullgör och
följer upp sina verksamheter. I exemplet har också föreskrivits att kvalitetskraven ska följas upp. I KL finns
inget krav på att fullmäktige ska ställa upp kvalitetskrav. Där talas enbart om mål och riktlinjer. I detta förslag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet innebär i de olika kommunala tjänsterna. Detta kan göras i de program som fullmäktige enligt 5 kap. 3 § KL
måste anta för varje mandatperiod.
I tredje punkten handlar det om att på ett övergripande plan följa hur den interna kontrollen fungerar.
Punkten ska läsas ihop med 3 §.
Fjärde punkten tar sikte på den återrapporteringsskyldighet som framgår av 6 kap. 15 § KL. Här förutsätts
att styrelsen från övriga nämnder får in rapporter, så att styrelsen kan avge en samlad rapport till fullmäktige. Detta framgår av 1 § i reglementet. I punkten anges att rapportering ska ske två gånger per år. Det är
vanligt att styrelsen, utöver de krav som ställs i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, gör ytterligare
ekonomisk rapportering till fullmäktige. Det kan vara bokslutsprognoser eller budgetuppföljningar.
Femte punkten tar sikte på rapportering av verksamheten som sker genom avtalssamverkan enligt 9 kap. 37
§ KL. Lagen uppställer inga formkrav på hur rapporteringen ska ske, utan utrymme finns för att anpassa
uppföljningen/rapporteringen till lokal styrmodell. Se vidare prop. 2017/18:151 s.42 och s.59.
Sjätte punkten tar sikte på uppföljningen av verksamhet som bedrivs av privata utförare. I 5 kap. 3 § och 10
kap. 8-9 §§ KL finns krav på att en kommun, när man lämnat över vården av en kommunal angelägenhet
till en privat utförare, ska kontrollera och följa upp verksamheten. Det finns också ett krav att fullmäktige
för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare. Bestämmelserna ifråga tar sikte på när verksamheter lagts ut på entreprenad
(se definitionen på privat utförare i 10 kap. 7 § KL). Bestämmelserna gäller således inte enskilda huvudmän, exempelvis fristående skolor.
Sjunde punkten grundar sig på 5 kap. 35 § KL. Där framgår att en motion bör beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Genom femte punkten säkerställer fullmäktige
att man regelbundet får information om ej färdigbehandlade motioner, så att man kan ta ställning till den
fortsatta hanteringen.
SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
Kommentar: Bestämmelsen ifråga grundar sig på 6 kap. 15 § KL. Styrelsen får genom bestämmelsen processbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom lag eller reglemente
är utsedd att göra det. Detta följer exempelvis av 10 kap. 2 § SoL (2001:453).
Bestämmelsen ger också som utgångspunkt styrelsen rätt att yttra sig i mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn till att fullmäktige inte sammanträder så ofta.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
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Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över
beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning
och art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Kommentar: Enligt 2 kap. 2 § LEH ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. Styrelsen är i
det här reglementet utsedd att vara krisledningsnämnd. Detta innebär att kommunstyrelsen får de befogenheter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäktige så beslutat.
Enligt 2 kap. 3 § LEH bedömer ordföranden i krisledningsnämnden när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion, och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om ordföranden har förhinder träder
vice ordföranden i dennes ställe. Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder kan alltså inte
nämnden träda i funktion. Därför bör det i reglementet tas in en bestämmelse som innebär att krisledningsnämnden skall sammankallas på begäran av en enskild ledamot, med följd att nämnden då kollegialt kan
besluta om att den skall träda i funktion.
Krisledningsnämnden får fatta beslut och kan ta över hela eller delar av verksamhetsområden från andra
nämnder vid extraordinär händelse. Det har dock visat sig svårt att i reglemente på förhand närmare ange i
vilka fall krisledningsnämnden ska ha rätt att ta över beslutanderätten. Det är därför vanligt att man använder sig av den skrivning som finns i andra stycket.
Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd,
2 kap. 4 § LEH. Kommun- och landstingsstyrelse samt fullmäktige kan också besluta om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, 2 kap. 6 § LEH.
FJÄRDE STYCKET
Enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146) har en kommun rätt att utse minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. Denna uppgift har lagts på styrelsen.
FEMTE STYCKET
Stycket är av upplysningskaraktär och redogör enbart vilka lagar som gäller vid krig eller krigsfara.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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Kommentar: Det ska enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd finnas en arbetslöshetsnämnd i varje
kommun. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd om fullmäktige inte tillsatt en särskild arbetslöshetsnämnd eller
uppdragit åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd.
ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
Kommentar: Styrelsens roll som arkivmyndighet framgår av arkivlagen (1990:782). Styrelsen är arkivmyndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företagens arkiv.
ANSLAGSTAVLA OCH WEB BPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
2017 år kommunallag innehåller stora förändringar när det gäller kommunens anslagstavla. Anslagstavlan
ska nu finnas på kommunens webbplats och den ska vara särskiljbar från det övriga innehållet på webbplatsen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansvarade styrelsen för anslagstavlan. Det har alltså nu blivit nödvändigt att i reglemente bestämma vilken
nämnd som ska ansvara för anslagstavlan. Vi har valt att lägga ansvaret på styrelsen. I 8 kap. 10 § andra
och tredje stycket KL har tagits in bestämmelser som i huvudsak motsvarar 1970 års lag. Ansvaret för tavlan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan underrättelser, tillkännagivanden och kungörelser av olika slag. Tavlan har alltjämt en rättslig funktion i det att
klagotiden för vissa beslut är knuten till tillkännagivandet/kungörelsen och att kommunala normer anses ha
kommit till allmänhetens kännedom vid offentliggörandet på anslagstavlan. Se även SKL:s cirkulär 13:26
om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
ANDRA STYCKET
Styrelsen får här det övergripande ansvaret för kommunens webbplats. Det blir därefter en organisationsfråga hur man ska samordna de olika delarna av hemsidan. Att styrelsen ges det övergripande ansvaret för
webbplatsen innebär också att styrelsen bör vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs på webbplatsen.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på 8 kap. 13 § KL. Där har införts ett krav på en kommunal författningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart föreskrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsikten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande
ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrelsen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA B ESTÄMMELSER

UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Kommentar: Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Nämnderna beslutar även enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. De ska också enligt 6 kap. 3 och 4 §§ KL besluta i
ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde
och se till att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet är en påminnelse för nämnden om vad
som gäller enligt KL.
En nämnd kan också få ett uppdrag inom ramen för ett finansbemyndigande enligt 5 kap. 4 § KL. Ett
finansbemyndigande är ett ramanslag som fastställs antingen i samband med budget eller i samband med
att annat anslag beviljas. Finansbemyndiganden brukar inte anges i reglementet, eftersom detta då skulle
behöva ändras varje gång ett finansbemyndigande beslutas.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
Kommentar: Paragrafen knyter mycket nära an till föregående paragraf. Nämnderna har enligt 6 kap. 6 §
KL ett verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen måste vara tillfredsställande och ändamålsenlig. Med tanke på att KL i hög grad syftar till målstyrd verksamhet, åligger det varje nämnd att se till att
organisationen möjliggör att fullmäktiges mål uppfylls. Varje nämnd måste också se till att av fullmäktige
fastlagd styrmodell för verksamheten och ekonomin kan tillämpas. Enligt 5 kap. 1 § KL är det dock fullmäktiges sak att på en mer övergripande nivå fastställa organisationen i kommunen.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personal-frågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
detta reglemente.
Kommentar: Paragrafen reglerar personalansvarsfrågor. I exemplet har ansvaret för den löpande personalhanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställningsfrågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till styrelsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivavtal, att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att besluta om stridsåtgärd. Se också kommentaren till 8 § i detta reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt
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artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
Kommentar: Enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, är den personuppgiftsansvarig som ensam
eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter. Styrelsen
kan ges i uppgift att samordna arbetet med rekrytering av dataskyddsombud för övriga nämnder. Varje
nämnd måste dock själv fatta beslut om vem som ska vara dataskyddsombud i dess verksamhet. Vi föreslår
att styrelsen bör ha personuppgiftsansvaret för den behandling av personuppgifter som kan förekomma i
fullmäktige och dess beredningar. Skälet är främst att med personuppgiftsansvaret följer ett stort antal
beslut och åtgärder som av praktiska skäl inte bör ligga på fullmäktige utan hanteras inom förvaltningen.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORT ERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
Kommentar: KL bygger i hög grad på målstyrd verksamhet. Fullmäktige måste få information för att se
hur verksamheten förlöper i kommunen. Detta gäller såväl verksamhet som ekonomi. Detta förutsätter för
styrelsens och nämndernas del en noggrann uppföljning av de egna verksamheterna.
I KL och indirekt i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning finns bestämmelser om återrapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrelsen/nämnden ska göra.
FÖRSTA STYCKET
Här åläggs styrelsen/nämnden att följa upp sin verksamhet.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Detta stycke tar sikte på dels allmän återrapportering av hur verksamheten fullgjorts, dels den återrapporteringsskyldighet som följer av 6 kap. 5 § KL. Den allmänna återrapporteringen finns inte reglerad i KL, men
får anses följa av det verksamhetsansvar som nämnderna har enligt 6 kap. 6 § KL. Ordet ”uppdrag” tar sikte
på det materiella uppdrag nämnden fått. Rapporteringsskyldigheten omfattar med andra ord inte formella
krav, som t.ex. formalia kring sammanträden. I 6 kap. 5 § KL föreskrivs rapporteringsskyldighet över hur
delegerade uppdrag har utförts (5 kap. 2 § KL) samt över uppdrag som lämnats genom finansbemyndigande
(5 kap. 4 § KL).
I bestämmelsen anges att återrapportering ska ske två gånger per år. Många gånger kan det vara ändamålsenligt att samordna återrapporteringen enligt första stycket med de krav på delårsrapport och årsredovisning
som framgår av lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Det måste dock på lokal nivå bestämmas hur
återrapporteringen från respektive nämnd ska ske utöver de regler som framgår av denna lag.
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Av 6 § framgår att det åligger styrelsen att upprätta årsredovisning och delårsrapport enligt gällande regelverk.
FJÄRDE STYCKET
I KL saknas bestämmelser om frekvens, volym och kvalitet på redovisningen enligt första stycket. Det
åligger fullmäktige att fastställa närmare riktlinjer om detta. Enligt förarbetena 2 ska rapporteringen avse en
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts och alltså inte någon
redogörelse för hur enskilda ärenden handlagts.
Redovisningen lämnas till styrelsen, som samordnar de olika nämndernas redovisningar och rapporterar till
fullmäktige. Se också 9 §.
I de fall man valt att ha en krympt nämndorganisation, kan man lägga beredningen av rapporteringen till
fullmäktige på utskott eller på särskilt tillsatta beredningar.
FEMTE STYCKET
Rapporteringsskyldighet åvilar även vissa nämnder enligt speciallagstiftning. Som exempel kan nämnas 16
kap. 6 h § SoL (2001:453) och 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.
SJÄTTE STYCKET
Här erinras om att särskilda regler om återrapportering för kommunstyrelsen finns i x §. Det handlar om
sådana beslut som fattats med stöd av 6 kap. 8 § KL (förstärkt roll för kommunstyrelsen). Denna bestämmelse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes.
INFORMATION OCH SAMR ÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Paragrafen utgör ett slags påbyggnad till den rätt till information som styrelsen enligt 6 kap. 12 § KL har
gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Här har fullmäktige föreskrivit en utvidgad informationsskyldighet för alla nämnder. Syftet med bestämmelsen är att samordningen mellan de olika nämnderna
ska påskyndas, så att inte all information ska gå genom styrelsen.
Orden ”som de behöver i sin verksamhet” tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför informationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt informationslämnande. En
viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas ut. Detta följer av 6 kap. 5 §

2

Prop. 1990/91:117 sid. 160.
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OSL. Denna bestämmelse ålägger myndigheterna att lämna för dem tillgängliga uppgifter till varandra,
under förutsättning att inte sekretess råder eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.
Observera också att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. Utskotten brukar antingen vara
ett beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. Delegerad beslutsrätt
brukar ofta avse individärenden, där behov av information över nämndgränserna inte föreligger.
ANDRA STYCKET
Detta stycke ålägger nämnderna att samråda med varandra. Även denna bestämmelse har till syfte att höja
effektiviteten i kommunen. Inte heller här omfattas utskotten.
TREDJE STYCKET
Stycket är en påminnelse om den reglering av s.k. brukarsamråd, som regleras i 8 kap. 3 § KL. Paragrafen i
KL saknar enligt vår mening direkta rättsverkningar, varför regeln i reglementet har utformats som en ”börregel”.
I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad delegering. Detta innebär att en nämnd som delegerar till anställd får uppställa villkor som innebär att de som
utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig innan beslutet fattas. Föreskrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till villkorad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORG AN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Fullmäktige utnyttjar i denna paragraf sin rätt att enligt 8 kap. 4 § KL besluta att en nämnd får uppdra åt ett
självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning.
Reglerna om självförvaltningsorgan tillkom år 1994. De har företrädesvis använts inom skolans område.
För vidare läsning hänvisas till Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011, SKL Kommentus
Media.
I exemplet har också fullmäktige utnyttjat möjligheten i 8 kap. 4 § KL att låta nämnden delegera vissa ärenden/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.
ANDRA STYCKET
Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorganet. I denna ska självförvaltningsorganets uppgifter anges, liksom antalet ledamöter och ersättare samt hur
dessa utses. Arbetsformerna ska också läggas fast, dvs. hur kallelse ska ske, protokollföring, anmälan till
nämnden etc.
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MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Stycket motsvarar 6 kap. 34 § KL. Rätten för en nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäktige.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Enligt 6 kap. 34 § KL ska styrelsen/nämnden minst en gång om året dels informera om de beslut som fattats
i ärendena, dels informera om vilka ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att medborgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje fullmäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskrivningsbeslut.
När det gäller ärenden i vilka beslut inte fattats inom ettårsfristen, ska dessa avrapporteras två gånger per år.
Fullmäktige ska då också informeras om varför ärendet inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Det är alltid av värde för förslagsställaren att hållas underrättad om hur medborgarförslaget framskrider.
Genom aktuell bestämmelse ska förslagsställaren som huvudregel få veta när ärendet är färdigberett för beslut.
Förslagsställaren kan ha ett intresse av att få närvara vid sammanträdet där beslut fattas i ärendet. En sådan
rätt kan ges av styrelsen/nämnden om fullmäktige medgett detta.3 Det är frivilligt för fullmäktige att medge
närvaro. I förslaget till reglemente har vi valt att ta in två alternativa skrivningar när det gäller närvarorätt. I
sista hand är det dock styrelsen/nämnden själv som avgör om närvaro ska tillåtas, antingen generellt eller i
varje enskilt fall.

3

6 kap. 25 § KL.
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Alternativ 1 innebär att förslagsställaren ges möjlighet att delta i debatten i nämnden och även att själv få
yttra sig.
Alternativ 2 innebär att förslagsställaren enbart har närvarorätt när ärendet behandlas.
En förslagsställare kan aldrig medges rätt att delta vid beslutsfattandet. Närvarorätten kan avse såväl beslut
som ingår som ett led i beredningen inför fullmäktige, som slutliga beslut som styrelsen/nämnden fattar i
anledning av medborgarförslag.
ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kommentar:
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Styckena motsvarar vad som framgår av 6 kap. 23 § KL. En precisering har dock gjorts att en begäran om
extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgift om det som önskas behandlas på det extra sammanträdet. Detta tillägg har gjorts för att motverka att extra sammanträden hålls i onödan. KL innehåller dock
inget sådant krav.
Ordföranden har beslutsrätten när det gäller att bestämma tiden för extra sammanträde. I reglementet föreskrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möjligt” tar exempelvis sikte på att det ibland på grund av brådska inte är möjligt att avvakta samråd med alla.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Ordföranden har rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett sammanträde ska ställas in eller flyttas
till annan dag. Denna rätt omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras på en dag. Särskilda skäl kan exempelvis vara att antalet ärenden är litet.
Ordförandens beslutanderätt gäller bara fram till dess att sammanträdet inletts. När väl mötet börjat är det
styrelsen/nämnden som beslutar om detta.
Om ett sammanträde ställs in eller flyttas ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas
om beslutet. Hur underrättelsen ska ske får anpassas till rådande omständigheter. Det måste dock ske på ett
ändamålsenligt sätt.
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KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast … dagar
före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämnderna. I förtydligande syfte har därför några bestämmelser lagts in.
FÖRSTA STYCKET
I första stycket anges ordförandens ansvar för att kallelse utfärdas. I praktiken ombesörjer normalt en anställd uppgiften på ordförandens ansvar. Om inte ordföranden kan kalla till sammanträde fullgörs uppgiften
av vice ordföranden. I sista hand åvilar ansvaret ålderspresidenten.
ANDRA STYCKET
I andra stycket föreskrivs att kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska även skickas till alla ersättare, oavsett om dessa tjänstgör eller inte. Detta följer av 6
kap. 17 § andra stycket KL.
TREDJE STYCKET
Här regleras hur kallelse ska ske. Det blir allt vanligare att nämnderna vill tillämpa ett system med elektroniska kallelser, varför utgångspunkten är att kallelse sker elektroniskt.
Innan styrelsen/nämnden använder sig av ett sådant förfaringssätt ska fullmäktige enligt vår bedömning
dock först besluta att kallelse och utskick får ske elektroniskt. Så har skett i det här exemplet. Utfallet på
bedömningen av lämpligheten med elektronisk kallelse blir olika beroende på vilken nämnd reglementet
rör. I nämnder med hög frekvens av sekretesskyddade uppgifter kan systemet med elektroniska kallelser
vara olämpligt. En förutsättning för elektroniska kallelser är också att samtliga ledamöter och ersättare har
tillgång till tillräcklig snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De ledamöter som inte har detta måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade med vanlig
post.
Det får på lokal nivå bestämmas hur långt i förväg kallelsen ska skickas. Med ”annan förtroendevald” avses
en sådan förtroendevald som enligt fullmäktiges beslut enligt 4 kap. 28 § KL fått en s.k. insynsplats i styrelsen/nämnden.
FJÄRDE STYCKET
Detta är en ”ventil” av innebörd att en kallelse i särskilda fall får ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Det kan handla om att ett extra sammanträde sätts ut där inte tidsfristen för kallelse kan hållas. Fjärde
stycket möjliggör också att kallelse i vissa fall kan ske per telefon.
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FEMTE STYCKET
Stycket reglerar vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Det är ordförandens sak att avgöra vilka handlingar som ska vara med. Det finns alltså inget krav på att föredragningslista och ärendehandlingar bifogas.
I praktiken brukar emellertid så ske. I en del fall kan mängden handlingar vara stor. Det kan då vara praktiskt att begränsa utskicket. Det kan också vara så att handlingarna till stora delar omfattas av sekretess. Då
kan en viss försiktighet vara påkallad. Ett alternativ kan då vara att ledamöterna bereds tillfälle att hos kommunen ta del av beslutsunderlaget.
Vid elektroniska utskick ställer sig saken annorlunda. Då är mängden handlingar inte i sig något skäl för att
inte göra utskicket. Men det kan också ibland vara försvårande för ledamöterna att förbereda sig för sammanträdet om en väldigt stor mängd handlingar skickas ut.
Även om skyldigheten att skicka med handlingar är utformad som en ”bör- regel”, är handlingsfriheten i
många fall begränsad för ordföranden. I ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens (2017:900) finns
särskilda regler om handläggningen. 4 Bristfälligt underlag kan leda till att ärendet bordläggs eller återremitteras till förvaltningen, med fördröjning som följd. Detta kan föranleda JO-kritik.
Ordföranden ansvarar också för att eventuellt i samråd med presidiet i övrigt ta fram en föredragningslista.
Detta framgår inte av KL. Ordföranden förutsätts vara länken mellan förvaltningen och nämnden. Ordföranden har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämnden som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ärendet behöver dock inte ske vid detta sammanträde.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄ DEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/
nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL
SAMMANTRÄDE PÅ DISTA NS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Enligt 6 kap. 24 § första stycket KL ska fullmäktige i reglemente besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i nämndens sammanträden på distans. I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för
att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden i första hand ska vara

4

Exempelvis 9 § FL första stycket som anger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
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ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund av
långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller att föredragningslistan är
så kort att den inte motiverar ett vanligt sammanträde.
Regeln är utformad som en frivillig möjlighet för nämnden att besluta om sammanträden på distans. I
nämnder där många uppgifter omfattas av sekretess, kommer sannolikt inte distanssammanträden förekomma lika ofta som i andra nämnder.
En särskild fråga när det gäller distanssammanträden är hur man ser till att inte obehöriga kan höra vad som
sägs och se det som visas på bild. I propositionen anvisas att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte sker. 5 Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del på ärendets art.
En tänkbar lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda
lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste
få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl föreskrivs att anmälan ska göras till kansliet. Kansliet förutsätts snabbt vidarebefordra anmälan
till ordföranden. Om föredragningslistan innehåller valärende eller ärende om anställning kan närvaro på
distans inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid eventuell votering (5 kap. 54 §
KL).
TREDJE STYCKET
Här anges att styrelsen och nämnderna får besluta om närmare riktlinjer om distanssammanträden. 6 En särskild fråga är huruvida närvaro på distans är möjlig även i utskott. Lagens förarbeten innehåller ingenting i
ämnet. Den omständigheten att det krävs ett fullmäktigebeslut för att närvaro på distans ska få ske i nämnderna, och att närvaro på distans är ett komplement till fysisk närvaro skulle kunna anses tala mot att även
utskotten omfattas av möjligheten. Å andra sidan står ingenstans i lagen att det inte är tillåtet. Nämnderna
anses vidare ha en rätt att inom vissa ramar bestämma om nämndernas arbetsformer. Rättsläget får bedömas
som oklart.
En annan sak är att närvaro på distans inte i praktiken blir aktuell så ofta i utskotten, eftersom man i stor
utsträckning hanterar individärenden.
NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar.
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar
det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

5

Prop. 2013/14:5 s. 36.

6

Prop. 2013/14:5 s. 35.
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Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Här regleras s.k. insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 28 § KL. Denna paragraf ger fullmäktige
möjlighet att låta förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd rätt att få delta vid
nämnds sammanträde och delta vid överläggningarna, men inte i besluten.
Bestämmelsen är främst avsedd för heltidssysselsatta förtroendevalda med övergripande arbetsuppgifter
som saknar ordförandeuppdrag, för minoritetsföreträdare och för ordförande i styrelsen som inte är heltidssysselsatta.
ANDRA STYCKET
Andra stycket ger styrelsen/nämnden möjlighet att låta andra kategorier närvara vid sammanträde med
styrelsen/nämnden. Stycket har sin grund i 6 kap. 26 § KL. Den som kallats enligt detta stycke får inte
heller delta i besluten. Det kan i vissa ärenden vara viktigt att kunna låta anställda närvara. Det kan exempelvis röra avstängningsärenden i skolan eller återkallelse av serveringstillstånd. I ärenden mot enskild
måste nämnden vara uppmärksam på kommunikationsskyldigheten enligt förvaltningslagen (2017:900).
Framkommer nya uppgifter under sammanträdet kan som huvudregel ärendet inte avgöras utan att den enskilde fått yttra sig.
TREDJE OCH FJÄRDE STYCKET
Det kan vara praktiskt att medge även vissa anställda en rätt att närvara vid sammanträdena. Det kan gälla
exempelvis kommundirektör, förvaltningschef och kommunjurist. En praktisk ordning är att styrelsen/nämnden inför varje ny mandatperiod bestämmer omfattningen på närvarorätten.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
Kommentar: Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap. 16 § KL hur många ledamöter det ska vara i styrelsen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestämmer fullmäktige antalet ledamöter och ersättare. Färre än två ledamöter torde inte vara tillåtet.
I förslaget presenteras två alternativ. Alternativ 2 bygger på att fullmäktige i separat beslut bestämmer hur
många ledamöter en nämnd ska bestå av. Detta alternativ tar sikte på den möjlighet fullmäktige enligt 5
kap. 30 § KL har att under de år då val av fullmäktige förrättats i hela landet, ändra såväl mandatperiod som
antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning. Man kan alltså besluta om ändrat
antal ledamöter och ersättare innan man förrättar valet till nämnden. Med alternativ 2 slipper man då att
ändra i själva reglementet.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov
är beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
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Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,

2.

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

3.

främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt

4.

representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Första stycket gäller generellt för styrelsen och övriga nämnder.
I första punkten ges ordföranden den närmast självklara rollen att leda styrelsens/nämndens sammanträden
och arbete. I denna roll ligger också en (oskriven) ordningsmakt. Ordföranden har en viktig roll att fylla
mellan sammanträdena. Ordföranden ska fungera som en viktig länk mellan förvaltningen, presidiet och
nämnden. Ordföranden måste hålla sig uppdaterad på vilka ärenden som är på väg upp, så att sammanträdesplanering kan genomföras. Ordföranden måste vidare hålla sig uppdaterad på innehållet i reglementet
för styrelsen/nämnden. Vid författningsändringar åligger det ordföranden att verka för att reglementet blir
ändamålsenligt och att nämnden tar ansvar för de frågor som lagts på nämnden.
I andra punkten erinras om ordförandens skyldighet att kalla till sammanträde. Punkten är delvis en upprepning av vad som anges i 24–25 §§.
I tredje punkten erinras om ordförandens skyldighet att vid behov kalla ersättare. Observera dock att även
de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndernas sammanträden och ska underrättas om tid och
plats för sammanträdet, 6 kap. 17 § andra stycket KL. I detta reglemente föreskrivs att kallelse från början
ska skickas även till ersättarna (25 §). Vid förfall underrättas ersättaren om att denne ska tjänstgöra (34 och
35 §§). I förevarande punkt får ordföranden ett ansvar att formellt inkalla ersättare, dock under förutsättning
att tid medges.
I fjärde punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden vid behov är beredda när de tas upp i nämnden. KL föreskriver inget krav på beredning i nämnderna. Beredningens omfattning beslutas i stället ytterst
av nämnden.
En viktig inskränkning i undantaget från beredning är ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens
(2017:900) regler eller enligt speciallagstiftning. En grundtanke bakom förvaltningslagen är den ska bidra
till att myndigheterna får ett så korrekt beslutsmaterial som möjligt för sina beslut och därmed till att besluten blir riktiga i sak. Detta speglas i 9 § förvaltningslagen, som anger att rättssäkerheten inte får eftersättas.
Iakttar nämnden inte 9 § förvaltningslagen kan detta bl.a. bli en fråga för JO.
I femte punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden snarast tas upp vid sammanträde när ärendet
är färdigberett. KL innehåller förvisso inget skyndsamhetskrav. Annorlunda förhåller det sig med ärenden
där någon enskild är part i ärende enligt speciallag och där ärendet handläggs enligt förvaltningslagen.
Enligt 9 § förvaltningslagen ska sådana ärenden handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan
att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningslagen innehåller också regler om s.k. dröjsmålstalan (12 §). Detta
innebär att en överinstans kan förelägga en myndighet att avgöra ett ärende inom viss tid (49 §).
I sjätte punkten läggs ett övergripande uppföljningsansvar på ordföranden.
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Ordföranden ska vara en sammanhållande länk mellan förvaltningen och styrelsen/nämnden, så att styrelsen/nämnden får kontroll över att besluten verkställts.
ANDRA STYCKET
Andra stycket gäller enbart styrelsens ordförande.
Första och andra punkten är en följd av att styrelsens ledande roll och uppsiktsplikt över övriga nämnders
verksamhet enligt 6 kap. 1 och 11 §§ KL. Ordföranden är den som för styrelsens räkning mellan sammanträdena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordförandeskapet. Styrelsens ordförande brukar vara kommunalråd på heltid, men behöver inte vara det.
Tredje punkten är en följd av det samordningsansvar som styrelsen har enligt 6 kap. 1 § KL.
I fjärde punkten ges styrelsens ordförande vissa representationsuppgifter.
Som framgår av texten kan styrelsen besluta om en annan lösning.
PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Begreppet presidium definieras vad gäller nämnderna i 6 kap. 21 § KL. Till skillnad från vad som gäller
fullmäktige, får nämndpresidier ha högst två vice ordförande. Presidiet utgör ett organ i KL:s mening.
En särskild fråga rör hur ett presidium ska väljas; genom en valhandling eller en och en. Förarbetena ger
ingen vägledning. Klart är att presidiet numera utgör ett organ i KL:s mening. Det är också klart att presidiet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proportionellt valsätt när det gäller presidiet. 7 Om valberedningen lämnat ett förslag på presidium och inga andra
förslag finns, torde valet kunna ske genom en valhandling. Föreligger däremot flera förslag bör ledamöterna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara beroende av vem som väljs till ordförande respektive förste vice ordförande.
Fullmäktige har även enligt 6 kap. 21 § andra st. KL getts möjligheten att ”välja ett nytt presidium”. Detta
kan ske om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.
Innebörden är att om ordföranden i nämnden företräder ”fel” parti, ska hela presidiet väljas om, inte enbart
ordföranden. Tanken är att fullmäktige genom valet ska skapa ett nytt presidium med lämplig sammansättning, varvid alla posterna ska övervägas och väljas.

7

Jfr 5 kap. 58 § KL och 6 kap. 42 1 KL.
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ANDRA STYCKET
En fråga i lagen är vilka uppgifter presidiet i en nämnd ska ha. För fullmäktiges del anfördes i förarbetena
till 2014 års ändringar att det fanns behov av att kunna ge fullmäktigepresidiet en mer aktiv roll när det
gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. I 2017 års KL har dessutom
fullmäktiges presidium tilldelats uppgiften att bereda revisorernas budget, 11 kap. 8 § KL.
Vad gäller nämndpresidier har den ändringen gjorts i 2017 års kommunallag att styrelsen och nämnderna
kan delegera beslutanderätt till presidiet. Man bör i så fall fundera över gränsdragningen gentemot exempelvis ett arbetsutskott. Presidiets rätt att fatta beslut ska regleras i delegationsordningen.
Vid fastställandet av presidiets uppgifter bör man ta i beaktande vilken arbetsfördelning man vill ha mellan
presidiet och arbetsutskottet. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definierades och blev ett organ var att man ville möjliggöra återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag vid ändrade
majoriteter i fullmäktige.
I stycket beskrivs presidiets uppgifter. Av lagens förarbeten 8 framgår att det för nämndernas del inte finns
ett lika framträdande behov av att beskriva presidiets uppgifter. Här har presidiet till-delats uppgiften att,
om ordföranden anser det behövs, biträda ordföranden med att planera och leda nämndens sammanträden.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Vid förfall för ordföranden, stadgar KL att vice ordförande ska träda in. Om även vice ordföranden har förfall, träder andre vice ordförande in. Första stycket reglerar situationen när ingen i presidiet kan delta i ett
helt sammanträde eller en del av ett sådant. I det läget får nämnden utse annan ledamot som ersättare för
presidieledamöterna. De två sista meningarna reglerar frågan om vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter fram till dess att valet förrättats.
ANDRA STYCKET
Andra stycket reglerar situationen när presidieledamöterna t.ex. på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. I det här reglementet har vi valt att reglera även vice ord-förandenas frånvaro, inte
bara ordförandens. För att klargöra att ordförandens ersättare inte enbart ska ta hand om själva sammanträdena, anges att ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
En särskild fråga vid långvarigt frånfälle är arvodet. Ordföranden är ju många gånger kommunalråd med
kommunalrådsarvode. Hur denna fråga ska lösas bör framgå av arvodesreglementet i kommunen.

8
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KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Kommentar:
Första stycket
Kommunalråd definieras i 4 kap. 2 § KL. De kan även ha andra benämningar. I den här paragrafen har vi
valt att enbart använda ordet kommunalråd. Det står dock kommunen fritt att benämna dem på annat sätt.
Ett kommunalråd måste inte längre ha något annat politiskt uppdrag i kommunen. Av den anledningen presenteras här två alternativ till när kommunalråden utses. Enligt alternativ 1 väljs de efter det att styrelse/
nämnder valts. Detta alternativ passar när kommunalråden har andra uppdrag i kommunen. I alternativ 2
utnyttjas den nya regeln i 4 kap. 2 § andra stycket KL om att kommunalråd får utses på första fullmäktige
efter valet. Denna ordning har tidigare enbart varit förbehållen Stockholms kommun (borgarråd), men görs
nu generellt tillgänglig för alla kommuner och landsting.
Alternativ 2 tar sikte på situationen när kommunalråd inte har annat uppdrag.
ANDRA STYCKET
Det är mycket viktigt att fullmäktige bestämmer de olika kommunalrådens ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgifter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kommunen.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
Kommentar: Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i KL. KL kräver att det av reglementet
framgår hur det ska gå till. I reglementet föreskrivs att kallelse alltid från början ska skickas till såväl ledamöter som ersättare. Ersättaren har alltså redan fått en formell kallelse när eventuella förhinder aktualiseras.
Vi har då valt att i stället kalla förfarandet med att kalla in er-sättaren att denne ska underrättas om att
denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Kommentar:
Första stycket
Enligt 6 kap. 17 § första stycket KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. I
första stycket har tagits in en regel motsvarande den för fullmäktige, 5 kap. 17 § KL.
Så snart en ledamot anmält förhinder åligger det ordföranden att kalla dit en ersättare.
ANDRA STYCKET
Stycket motsvarar regeln i 5 kap. 19 § KL och innebär att en ordinarie ledamot som inställer sig har företräde till tjänstgöring, oavsett om ersättare kallats in. Detta gäller också om ledamoten kommer för sent.
Lagen anger inte närmare hur inträdet ska gå till. Det är i många fall lämpligast att inträdet sker vid närmast
påföljande ärende. Annorlunda kan det förhålla sig när det gäller omfattande ärenden. Då kan det vara
lämpligt att den ordinarie ledamoten omgående får inträda under ärendets handläggning.
TREDJE STYCKET
I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Om valet av ersättare inte skett proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra i den av fullmäktige bestämda turordningen. Om ingen turordning är
bestämd, kallas de in i den ordning de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val. Om ersättarna utsetts
genom proportionellt val, gäller särskilda regler enligt 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
FJÄRDE STYCKET
Bestämmelsen har sin grund i 6 kap. 17 § tredje stycket KL. Fullmäktige är ålagt att besluta i vilken utsträckning ersättarna ska få delta i debatten och få sin mening antecknad till protokollet. I förarbetena till
KL framgår att ”det för vissa nämnder kan finnas behov av avvikande bestämmelser.” Det bör betyda att
fullmäktige kan bestämma rättigheterna olika för ersättare i skilda nämnder. Om fullmäktige inte gett ersättarna rätt att få sin mening antecknad i protokollet, torde ord-föranden ändå i ett särskilt ärende kunna
medge ersättaren denna rätt. Ersättaren kan dock inte kräva detta.
FEMTE STYCKET
I stycket regleras situationen att en annan ersättare, som står högre på turordningslistan, inställer sig efter
det att en annan ersättare börjat tjänstgöra. Regleringen bygger på att partiväxling – till skillnad från i fullmäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska nominera kandidater till nämnderna. Många gånger byggs koalitioner, där småpartier kan få ersättarplatser i
nämnder, trots att deras eget mandat inte räcker till. Här erbjuds tre olika alternativ.
Alternativ 1 motsvarar till innebörden den skrivning vi haft i vårt tidigare normalförslag till reglemente.
Den ger resultatet att en ersättare som börjat tjänstgöra som absolut huvudregel ska få fortsätta tjänstgöringen, även om en annan ersättare som står högre på turordningslistan dyker upp. Det är först om ”det
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etablerade majoritetsförhållandet” påverkas, som den nytillkommande ersättaren får tjänstgöra. Med detta
begrepp avses det i vårt förra reglemente använda uttrycket ”styrkebalansen mellan partierna”. På många
håll finns idag inga ”etablerade majoritetsförhållanden”. I dessa fall bör man välja något av de andra alternativen.
Alternativ 2 innebär att den första ersättaren ges förtur till tjänstgöring oberoende av turordningen, dock
bara om denne tjänstgör för sitt eget parti. Tjänstgör ersättaren för något annat parti, får alltså ersättaren avträda sin tjänstgöring för någon som står högre upp på turordningslistan.
Alternativ 3 innebär att en ersättare som börjat tjänstgöra alltid har företräde till tjänstgöring, oberoende av
om någon annan ersättare inställer sig. Fördelen med detta alternativ är att det är mycket enkelt att tillämpa.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNST GÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
Kommentar:
Första stycket
Regeln motsvarar i stort den reglering som finns för fullmäktige i 5 kap. 18 § KL.
ANDRA STYCKET
Om ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” även om en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att undvika partiväxling kan man i nämnderna tillämpa
ett system med växeltjänstgöring. Orden ”en gång” i respektive alternativ innebär att rätten till växeltjänstgöring endast får utnyttjas en gång.
Alternativ 1 tar sikte på att ”styrkebalansen påverkats” och överensstämmer med den skrivning vi hade i
tidigare utgåvor. Den skrivningen medför att den ordinarie ledamoten får växeltjänstgöra i mindre utsträckning än i alternativ 2, eftersom växeltjänstgöring enbart tillåts i de fall då ”styrkebalansen mellan partierna”
har påverkats. Detta begrepp kan vara svårtolkat i kommuner med oklara majoriteter.
Alternativ 2 föreskriver att det är tillåtet för en ledamot och en ersättare att tjänstgöra växelvis, men enbart
om ersättaren tillhör ett annat parti. Regeln medför att det går att växeltjänstgöra i alla situationer där ersättaren inte tillhör samma parti, oavsett om det påverkar den inbördes balansen inom blocket.
Alternativ 3 motsvarar den ordning som gäller i fullmäktige. Ledamoten får inte komma tillbaka om denne
avbrutit tjänstgöringen av annan orsak än jäv. Detta alternativ har fördelen att det är enkelt att tillämpa.
Vilken modell som ska tillämpas blir beroende av hur den politiska kartan ser ut (oklara majoriteter och
vågmästare).
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med
rättspraxis vad gäller rätten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
Kommentar: I 4 kap. 24 -26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad
som gäller vid omröstning och beslut. Enligt 4 kap. 25 § KL har en ledamot som grundregel rätt att avstå
från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Enligt 4 kap. 26 § KL är dock en nämndledamot som deltar i
handläggningen av ett ärende skyldig att rösta om ärendet rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Lokutionen ”där detta är möjligt” tar sikte på den situationen. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta,
när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.
I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska
anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit i ett
beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.
I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha
deltagit i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten
meddela vid uppropet att han eller hon avstår från att rösta.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Kommentar: Reservationsrätten regleras i 4 kap. 27 § KL och omfattar bl.a. ledamöter och tjänstgörande
ersättare i styrelsen och övriga nämnder. En förutsättning för reservationsrätt är att man deltagit i avgörandet. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kompletterande föreskrift om detta.
Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering föreligger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservationen också görs i omedelbar anslutning till sammanträdet.
En särskild fråga rör om ledamöter ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av ett särskilt
yttrande. Någon sådan rätt finns inte enligt KL. Protokollet förs på ordförandens ansvar, varför denne i
första hand bör bestämma om det ska tillåtas. Om det blir aktuellt med särskilt yttrande ska begäran härom
göras innan sammanträdet avslutas. Yttrandet kan antingen tas in i själva protokollet eller som en bilaga.
Avfattningen av 5 kap. 67 § KL visar att kommunala protokoll ska vara kortfattade. Mot bakgrund härav
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och att långa protokoll kan bli oöverskådliga, förordar vi en restriktiv hållning till särskilda yttranden. Den
rättsliga statusen på dessa är dessutom oklar. De utgör inte reservationer, utan används många gånger enbart för att utveckla en ståndpunkt, kanske t.o.m. efter ett acklamationsbeslut. Om ordförandens bedömning
ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om yttrandet ska tillåtas.
JUSTERING AV PROTOKO LL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
I fråga om nämndernas protokoll hänvisas i KL till motsvarande regler för fullmäktige (6 kap. 35 § andra
stycket KL). I 5 kap. 69 § KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdesdagen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskriver att ordföranden ska justera protokollet. Detta har dock förutsatts i förarbetena.9
ANDRA STYCKET
Stycket behandlar omedelbar justering. Detta förfarande kan tillgripas när man snabbt vill anslå bevis om
justering och verkställa ett beslut. En omedelbar justering får inte leda till oklarheter om innehållet i beslutet. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den därför redovisas skriftligt före justeringen.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Kommentar: Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd ansvarar för att kungörelse sker
inom ramen för nämndens ansvarsområde. Nämnden ska alltså se till att kungörelse sker på kommunens
anslagstavla. Därvid åligger det nämnden att underrätta styrelsen om ändringens innehåll. Det övergripande
ansvaret för anslagstavlan och författningssamlingen har styrelsen, se 14 och 15 §§ detta reglemente.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
Kommentar: Av 6 kap. 36 § KL följer att kommunen har frihet att reglera frågan om delgivning i reglemente eller särskilt beslut. Enligt bestämmelsen får alltid delgivning ske med ordföranden.
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Förslaget innebär att styrelsen/nämnden själv kan besluta om vem som ska vara behörig att ta emot delgivning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart tilllämpa 6 kap. 36 § KL. Detta lämpar sig mindre väl med tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt.
När man beslutar med vilka personer delgivning får ske måste man göra ett val. En förvaltningschef inom
en nämnds område är normalt alltid lämplig att delges. Att utpeka ytterligare någon eller några personer är
också bra, så att man täcker upp exempelvis för semestrar. Observera dock att en föreskrift om att delgivning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade
uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes.
UNDERTECKNANDE AV HA NDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Kommentar: I KL finns inte begreppet behörig firmatecknare. Begreppet ”firmatecknare” står för en representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. I ett
kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna nämndens handlingar. Samtidigt är det fortfarande nämnden som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en beslutsrätt delegerats till någon.
Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna handlingar sammanfalla.10
FÖRSTA STYCKET
Första stycket utgör huvudregeln för rätten att underteckna handlingar.
Stycket tar för det första sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.ex. skriva under ett avtal, vars
ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tar för det andra sikte på beslut som nämnden själv fattar och
som resulterar i att en skrivelse eller något annat ska undertecknas.
ANDRA STYCKET
Här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta de beslut som rör undertecknande och kontrasignering som
man finner ändamålsenliga.
TREDJE STYCKET
Det kan vara praktiskt att ”firmateckningsrätten” sammanfaller med beslutskompetensen när ett beslut har
fattats med stöd av delegation. Det kan med fördel anges direkt i delegationsordningen hur ”firmateckningen” ska vara utformad. Vissa beslut kan dock vara av den karaktären att man av internkontrollskäl vill
att två personer ska skriva under. Ordalydelsen ger stöd för detta förfaringssätt. Delegation kan dock inte
ske till två tjänstemän i förening.

10

Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, s. 89.
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UTSKOTT

11

44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Kommentar: Av 3 kap. 5 § KL följer att fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas.
KL innehåller inte så många bestämmelser om utskott. Det kan därför vara bra att i någon mån reglera
arbetsformerna i reglementet.
När det gäller utskott måste man ta ställning till om det är fullmäktige eller respektive nämnd som ska besluta om utskott. Om fullmäktige inte tar in något om utskott i reglemente får nämnden besluta att utskott
ska finnas.
Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom nämnderna som är politiskt sammansatta. Ett utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt gäller,
6 kap. 42 § KL. Ett utskott kan aldrig ges ställning som nämnd utan utskottet kan enbart svara för beredning av ärenden och fatta beslut med stöd av delegation från nämnden.
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Mer om utskott finns att läsa i Dalman, i Festskrift Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100 år, 2015 sid. 9-18.
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FÖRSTA STYCKET
Här har fullmäktige med stöd av 3 kap. 5 § första stycket KL beslutat att ett arbetsutskott ska finnas i styrelsen. Styrelsen kan alltså inte avskaffa arbetsutskottet. I övrigt har fullmäktige överlåtit till styrelse och
nämnder att inrätta utskott.
Det finns inga regler i KL som reglerar hur många ledamöter/ersättare det ska vara i ett utskott. Antalet ersättare behöver inte heller vara lika stort som antalet ordinarie ledamöter. Som minimum bör ett utskott ha
tre ledamöter, eftersom ett udda antal ledamöter är att föredra. På det sociala området är dock tre ledamöter
för litet. Detta aktualiserades i ett JO-uttalande (1985/86 s. 278). Där bestod utskottet av tre ledamöter och
tre ersättare. Vid sammanträde hade en ledamot och alla ersättare förhinder. Utskottet fattade då beslut med
enbart ordförande och en ledamot, eftersom utskottet bedömdes kunna fatta beslut om mer än hälften av
ledamöterna var närvarande. I praktiken innebar detta enligt JO att delegation skett till en person (ordföranden med utslagsröst), vilket kom i konflikt med SoL:s bestämmelser.
En särskild fråga är huruvida man i förtid kan entlediga en ledamot i ett utskott. Frågan har inte belysts i
praxis.
Ledamöter i kommunala nämnder åtnjuter ett starkt skydd och kan inte utan vidare bli entledigade. 4 kap. 9
§ KL reglerar när en viss förtroendevald får entledigas. Den förtroendevalde ska ha valts av fullmäktige och
antingen ha vägrats ansvarsfrihet eller dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.
En förutsättning för entledigande är att den förtroendevalde valts av fullmäktige. Nämndens ledamöter
skyddas därför av 4 kap. 9 § KL. Problemet med utskott är emellertid att utskottets medlemmar väljs av
nämnden bland ledamöterna och ersättarna, 6 kap. 42 § KL. De är således endast indirekt valda av fullmäktige. Detta skulle kunna tala för att utskottsledamöterna kan entledigas. Rättsläget är oklart.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att ledamöterna inom kretsen av ledamöter i utskottet ska välja en ordförande och en vice
ordförande. Mandattiden bestämmer utskottet självt.
TREDJE STYCKET
Här regleras den situationen att ordföranden blir förhindrad för en längre tid att fullgöra sitt uppdrag. En
ersättare för denne kan då utses inom kretsen av ledamöterna. Det är viktigt att man reglerar arvodesfrågan
vid längre tids bortovaro.
FJÄRDE STYCKET
Det finns ingen reglering kring ersättarnas närvaro i utskott. Många gånger används utskottet för att fatta
beslut med stöd av delegation i ärenden där sekretesskyddade uppgifter ofta förekommer. För att inte sprida
information i onödan kan det därför vara lämpligt att begränsa närvarorätten i så hög utsträckning som möjligt.
Nämnden bör vid valet av ersättare tänka på att besluta en inkallelseordning.
FEMTE STYCKET
Om utskottets ledamöter och ersättare inte utsetts vid proportionellt val, måste fyllnadsval förrättas vid förtida avgång. Om proportionellt val ägt rum, gäller i stället turordningen enligt valsedlarna.
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SJÄTTE STYCKET
Utskottet bestämmer vilka sammanträdestider som ska gälla. Det är också lämpligt att föra in regler om beslutsförhet. ”Hälften av ledamöterna” innebär att ledamöterna inklusive tjänstgörande ersättare ska uppgå
till minst halva utskottet.
Utskottet förutsätts fatta beslut i enlighet med reglerna för fullmäktige och nämnder, se 5 kap. 53-56 §§ KL.
SJUNDE STYCKET
När det gäller protokoll i beslutsärenden förutsätts utskottet följa 6 kap. 35 § KL i tillämpliga delar. Vid beredning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i föredragningslistan till styrelsens/nämndens sammanträde.
ÅTTONDE STYCKET
Här föreskrivs att utskottet har en beredande funktion i förhållande till nämnden. Nämnderna avgör dock
ytterst själva omfattningen av beredningen.
Utskottet kan också uppträda som delegat. Detta regleras inte i reglementet, utan i delegationsordningen
som styrelsen/nämnden fattar beslut om. Där ska också anges i vilken utsträckning beslut ska anmälas till
styrelsen/nämnden, 6 kap 40 § KL. Utskottets beslutskompetens regleras då i delegationsordningen för
nämnden.
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REGLEMENTE FÖR STYRE LSE OCH NÄMNDER

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder
regioner.

i kommuner och landsting/

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/305

§ 141 Beslut om svar på remiss om beredskapsplan för civilt
försvar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att svara
Länsstyrelsen Västra Götaland att kommunstyrelsen inte har några
synpunkter på förslag till ”Beredskapsplan Västra Götaland”.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har mottagit remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland:
”Beredskapsplan Västra Götaland”.
Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.
Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet och att stödja kommuner och
regioner i deras arbete med civilt försvar.
Planen för civilt försvar syftar till att verksamheter i länet ska kunna ställa om
från fredstida krishantering och beredskap till den verksamhet som ska
bedrivas under höjd beredskap. Länets aktörer ska ha beredskap och förmåga
till ledning och samordning under höjd beredskap.
Syftet med planen är att den ska vara inriktande, vägledande och stödjande
för kommunerna i deras planläggning. Målet är att omställningen ska kunna
göras utan onödiga friktioner om ansvar, roller och uppgifter.
Planen utgår från de resurser som finns här och nu och utifrån gällande
lagstiftning om höjd beredskap. Plan för civilt försvar är uppdelad i 15 avsnitt
vilka publiceras som bilagor. Samtliga aktörer ska yttra sig över missiv,
huvuddokument, bilaga 1 (ledning och samordning), bilaga 7.2 (utrymning och
inkvartering) samt bilaga 14 (undanförsel och förstöring). Kommun och
räddningstjänst ska yttra sig över bilaga 7.1 (skyddsrum), bilaga 7.3
(räddningstjänst under höjd beredskap) samt bilaga 13 (utbildningsväsendet
och barnomsorg).
Ärendet har beretts av säkerhetssamordnarna på uppdrag av
kommunledningsförvaltningen. Säkerhetssamordnarna har inhämtat
synpunkter från förvaltningschefer på berörda förvaltningar samt
räddningschefen. Varken säkerhetssamordnarna eller de tillfrågade har haft
några anmärkningar på beredskapsplanens innehåll.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att svara
Länsstyrelsen Västra Götaland att kommunstyrelsen inte har några
synpunkter på förslag till ”Beredskapsplan Västra Götaland”.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Svar på remiss Beredskapsplan Länsstyrelsen
Västra Götaland”, säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin,
2021-10-27.
✓ Missiv - Remiss: Västra Götalands läns beredskapsplan för civilt
försvar.
✓ Huvuddokument beredskapsplan.
✓ Bilaga 1 Ledning och samordning.
✓ Bilaga 7.1 Befolkningsskydd Skyddsrum.
✓ Bilaga 7.2 Befolkningsskydd Utrymning och inkvartering.
✓ Bilaga 7.3 Befolkningsskydd Räddningstjänst HB.
✓ Bilaga 13 Utbildningsväsendet och barnomsorg.
✓ Bilaga 14 Undanförsel och förstöring.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-10-27
Ärendenummer
2021/305

Kommunstyrelsen

Rebecca Bergelin
0515-885816
Rebecca.bergelin@falkoping.se

Svar på remiss Beredskapsplan Länsstyrelsen Västra Götaland
Ärendet
Tidaholms kommun har mottagit remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland;
Beredskapsplan Västra Götaland.
Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.
Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet och att stödja kommuner och
regioner i deras arbete med civilt försvar.
Planen för civilt försvar syftar till att kunna ställa om verksamheter i länet från
fredstida krishantering och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas
under höjd beredskap. Länets aktörer ska ha beredskap och förmåga till
ledning och samordning under höjd beredskap.
Syftet med planen är att den ska vara inriktande, vägledande och stödjande
för kommunerna i deras planläggning. Målet är att omställningen ska kunna
göras utan onödiga friktioner om ansvar, roller och uppgifter.
Planen utgår från de resurser som finns här och nu och utifrån gällande
lagstiftning om höjd beredskap. Plan för civilt försvar är uppdelad i 15 avsnitt
vilka publiceras som bilagor. Samtliga aktörer skall yttra sig över missiv,
huvuddokumentet, bilaga 1 (ledning och samordning), bilaga 7.2 (utrymning
och inkvartering) samt bilaga 14 (undanförsel och förstöring). Kommun och
räddningstjänst skall yttra sig över bilaga 7.underlag1 (skyddsrum), bilaga 7.3
(räddningstjänst under höjd beredskap) samt bilaga 13 (utbildningsväsendet
och barnomsorg).
Beslutsunderlag
✓ Missiv - Remiss: Västra Götalands läns beredskapsplan för civilt
försvar.
✓ Huvuddokument beredskapsplan.
✓ Bilaga 1 Ledning och samordning.
✓ Bilaga 7 1 Befolkningsskydd Skyddsrum.
✓ Bilaga 7 2 Befolkningsskydd Utrymning och inkvartering.
✓ Bilaga 7 3 Befolkningsskydd Räddningstjänst HB.
✓ Bilaga 13 Utbildningsväsendet och barnomsorg.
✓ Bilaga 14 Undanförsel och förstöring.
Utredning
Utredningen har beretts av säkerhetssamordnarna på uppdrag av
kommunledningsförvaltningen. Säkerhetssamordnarna har inhämtat
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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synpunkter från förvaltningscheferna för förvaltningarna; Barn- och
utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt social- och
omvårdnadsförvaltningen. Synpunkter är även inhämtade från Räddningschef
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Förvaltningschefer och räddningschef
hade inga anmärkningar som berörde beredskapsplanens innehåll.
Säkerhetssamordnarna har inget att erinra i ärendet.
Samtligt innehåll finns sedan tidigare redan beskrivet och reglerat i aktuella
lagstiftningar exempelvis Lag (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
och lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Vidare finns kommunernas arbete
med att stärka det civila försvaret beskrivet i Överenskommelse om
kommunernas arbete med civilt försvar mellan Sveriges Kommuner och
Regioner och Myndigheten
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn.
Förslag till beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att svara Länsstyrelsen Västra Götaland att
kommunstyrelsen inte har några synpunkter på förslag till
”Beredskapsplan Västra Götaland”.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Bakgrund
Den 15 december 2020 beslutade Riksdagen om proposition Totalförsvaret 2021-2025 (prop.
2020/21:30), och om nya och utökade mål för det civila försvaret;
•
•
•
•
•
•
•

värna civilbefolkningen
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
upprätthålla en nödvändig försörjning
bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka
försvarsviljan
bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på
samhället i fred
med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och
humanitära insatser

Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp, inbegripet
krigshandlingar på svenskt territorium. Därutöver behövs även en ökad förmåga och planering för att
kunna hantera den breddade hotbilden från främmande makt som är aktuell i alla konfliktnivåer.
Länsstyrelsen ska samarbeta med statliga myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer
och näringsliv. Civilt försvar är den civila verksamhet som myndigheter, kommuner, regioner,
näringsliv, det civila samhället samt enskilda med flera vidtar för att förbereda Sverige för krig. I
fredstid utgörs verksamheten av beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder. Det civila
försvaret ska även bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra
påfrestningar på samhället i fredstid. Under höjd beredskap och ytterst krig utgörs verksamheten av
nödvändiga åtgärder för att upprätthålla målet för civilt försvar. 1
Om Sverige blir angripet ska Försvarsmakten med stöd av övriga totalförsvaret försvara Sverige för
att vinna tid, skapa handlingsfrihet och ytterst säkerställa landets självständighet. Motståndet ska
vara beslutsamt och uthålligt.2
Länsstyrelsen Västra Götaland tog 2019 fram en regional grundsyn. Regional grundsyn för Västra
Götalands län kompletterade och var en anpassning av den nationella grundsynen som Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten undertecknat och den högre regionala
grundsynen som tagits fram för Västra militärregionen och MSBs samt SKLs (dåvarande Sveriges
kommuner och Landsting) överenskommelse om civilt försvar för kommuner och landsting. Den
regionala grundsynen syfte var att främjar planeringen inom länet och bidra till en sammanhängande
totalförsvarsplanering från nationell till lokal nivå.
Grundsynen avsåg att vara ett stöd för aktörernas totalförsvarsplanering i länet och ge en riktning för
var vi bör vara vid utgången av 2021. Dokumentet syftade till att bidra till att konkretisera arbetet,
inrikta Länsstyrelsens stödverksamhet och ska underlätta för aktörerna att ta stöd av varandra i
planeringen. Den regionala grundsynen har två övergripande mål; 1) att Länsstyrelsen som högsta
civila totalförsvarsmyndighet har i samverkan med länets aktörer skapat en beredskap och förmåga
till ledning och samordning under höjd beredskap, och 2) att inom länet ha en aktörsgemensam och

Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, Ju JU2020/04658 (delvis), Anvisningar för det civila försvaret för
försvarsbeslutsperioden 2021-2025
2 Regeringsbeslut nr 29, 2020-12-17, Inriktning för en sammanhängande planering av totalförsvaret
1

1089

väl förankrad planering och säkerställa en långsiktig kompetenshöjning och hög
säkerhetsmedvetenhet som genomsyrar alla berörda aktörer.3
I augusti 2021 gav MSB och Försvarsmakten ut Handlingskraft - Handlingsplan för att främja och
utveckla en sammanhängande planering för det civila försvaret 2021-2025. I Handlingskraft beskrivs
behovet av förmåga att kunna ställa om samhället till krigsförhållanden genom effektiv användning
av tillgängliga personella och materiella resurser, att det finns dokumenterade och övade
beredskapsplaner och att det ska finnas planering för den verksamhet som ska bedrivas och för den
organisation som ska intas vid höjd beredskap. Handlingskraft lyfter även fram vikten av att utveckla
ledning och samverkan.4

Syfte och mål med Plan för civilt för svar för Västra Götaland
Plan för civilt försvar för Västra Götaland har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra
Götaland, kategori 1 kommuner i länet5, Räddningstjänstförbunden NÄRF, SÄRF, RSG och RÖS,
Migrationsverket, Polismyndigheten polisregion Väst, SÄPO Region Väst, Trafikverket Region Väst,
Tullverket, Västra götalandsregionen och Västra militärregionen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har
varit sammanhållande för arbetet. Övriga kommuner i länet har fått möjlighet att ge sin syn på Plan
för civilt för svar för Västra Götaland.
I planen för civilt försvar för Västra Götaland finns information samlad som vi tillsammans inom länet
valt att prioritera och koncentrera våra aktiviteter till. Planen utgår från de resurser som finns här
och nu och utifrån gällande lagstiftning om höjd beredskap.
Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) typfall 1 till 4 samt 5 används som hotbildscenarion i syfte att
belysa den bredda hotbild från främmande makt som är aktuell i olika konfliktnivåer. Plan för civilt
för svar för Västra Götaland bygger på en eskalerande gråzonsproblematik och ett väpnat angrepp
mot Sverige som påverkar Västra Götalands län och angränsande län.

Syfte
Planen för civilt försvar syftar till att kunna ställa om verksamheter i länet från fredstida krishantering
och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap. Länets aktörer ska ha
beredskap och förmåga till ledning och samordning under höjd beredskap. Planen ska inrikta, vägleda
och stödja kommunerna i deras planläggning. Den ska även vara ett stöd för myndigheter med
anknytning till länet.

Mål
Målet är att omställningen ska kunna göras utan onödiga friktioner om ansvar, roller och uppgifter.

Regional grundsyn för Västra Götalands län 2019-2021, Rapportnr: 2019:22, Diarienr: 457-13158-2019
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med datum 2021-08-27, diarienummer
FM2021-1768:2, MSB2020-16261-3, sid 21-22
5 Diarienr SKL 18/01807, MSB 2018-05681, MSB och SKR överenskommelse om kommunernas arbete med civilt
försvar 2018-2020, sid 8.
3
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Bilagor i Plan för civilt försvar för Västra Götaland
De olika bilagorna kommer att ges ut i olika tidstempon beroende på nationell planläggning och
riktlinjer. Bilagorna kommer vid behov att uppdateras. Uppdateringen kan komma att ske i olika
tidstempo. Allteftersom planläggningen för totalförsvaret utvecklas kan bilagor tillkomma eller utgå.
En del av bilagorna kan omfattas av sekretess och ha en restriktiv delgivning.
Plan för civilt försvar har följande delar:
Nummer Bilaga
Missiv
Huvuddokument
1 Ledning och samordning
2 Livsmedel och dricksvatten
2.1 Livsmedel och dricksvatten_Krigsveterinärtjänst
3 Energi
3.1 Drivmedel
4 Ordning, Skydd och säkerhet, Gränsövervakning
4.1 Ordning
4.2 Skydd
4.3 Gränsövervakning (Öppen del)
5 Transporter
6 Hälso- och sjukvård
7 Befolkningsskydd och räddningstjänst
7.1 Skyddsrum
7.2 Utrymning och inkvartering
7.3 Räddningstjänst under höjd beredskap
8 Krigsgravtjänst
9 Information och kommunikation
10 Finans
11 Ransonering och prisreglering
12 Försvarsmaktens behov av stöd
13 Utbildningsväsendet och barnomsorg
14 Undanförsel och förstöring
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Sammanhållande
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Polisen
Polisen
Polisen
Länsstyrelsen
Trafikverket
VGR
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Status
Bifogad
Bifogad
Bifogad

2021-05-03

Bifogad
Bifogad
Bifogad

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
MRV
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Bifogad
Bifogad

Huvuddokument – Plan för civilt försvar Västra Götalands län (Öppet
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Huvuddokumentet
Avsikten med Huvuddokumentet är att belysa vikten av Västra Götaland ur ett strategiskt perspektiv,
översiktligt beskriva viktiga områden och infrastruktur, beskriva olika scenarion och delge en öppen
hotbildsbeskrivning för länet.
Beskrivningen av hotbilden är öppen information och kan delas och användas för egen planläggning.
Resultatet av planläggningen kan däremot komma att omfattas av sekretess. Det ligger hos
respektive aktör att beakta sekretessnivån i den egna planläggningen. Avsikten med avsnittet om
Folkrätten är att redan i beredskapsplanläggningen värna civilbefolkningen och viktiga civila objekt.

Strategiskt viktiga områden1
Ur ett svenskt perspektiv är Stockholmsområdet av central strategisk betydelse. Där finns rikets
ledning inklusive regering, riksdag samt flera viktiga myndigheter och andra aktörer i samhället.
Regionen är också ett nav för flera samhällsviktiga sektorer och har en stor befolkningskoncentration.
För att kunna motstå ett angrepp är möjligheten att upprätthålla förbindelser västerut avgörande för
Sverige. Att upprätthålla dessa förbindelser är också en förutsättning för att kunna erhålla hjälp av
tredje part. De svenska västliga förbindelserna är samtidigt viktiga för Finland i händelse av kris eller
krig i vårt närområde. Dessa förbindelser är därmed av existentiellt intresse för både Sverige och
Finland. De viktigaste svenska västliga förbindelserna går via västkusten och Göteborg, via västra
Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands- och Norrbottens län till de norska hamnarna
Trondheim och Narvik. Förbindelserna över Öresund till Danmark kan också vara relevanta men
bedöms i ett krigsfall snabbt få stora begränsningar. Göteborgs hamn är idag av central betydelse för
försörjningen av Sverige, Finland och Norge.
Andra delar av Sverige, t.ex. marinstridskrafternas baseringsområden och flygstridskrafternas baser
samt arméstridskrafternas koncentreringsvägar och koncentreringsområden är åtminstone initialt
viktiga för möjligheten att försvara Sverige mot ett angrepp.
För att säkerställa förbindelser för tilltransport av förstärkningar i händelse av kris och krig krävs
säkra luft- och sjövägar. Ett framskjutet luftförsvar med mark- eller fartygsbaserade luftvärnssystem
och stridsflyg är viktigt för att skapa handlingsfrihet och möjliggöra militära operationer i regionen.
Gotland (och Bornholm), Östersjöinloppen med Öresund och svenska västkusten samt luftrummet
över södra Sverige är därför viktiga för Natos försvar av norra Europa.

ds-2017-66-motstandskraft-inriktningen-av-totalforsvaret-och-utformningen-av-det-civila-forsvaret-20212025, sid 73-74
1
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Bilden illustrerar olika tänkta förbindelser och flöden till Sveriges strategiskt viktiga områden.
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Länets geografi
Fakta om Västra Götaland:
•

49 kommuner

•

1,6 miljoner invånare

•

17 procent av landets befolkning

•

67 invånare per kvadratkilometer

•

24 000 kvadratkilometer landyta

•

6 procent av landets yta

•

24 mil från norr till söder och från väster
till öster

De tio största orterna är2:

2

https://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Götalands_län, hämtad 2020-11-17, kl. 16.33.
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Viktig infrastruktur i länet
Vägar; E 6 Göteborg-Oslo, E 6 Göteborg-Malmö, E 45 Göteborg – Karesuando, E 20 Göteborg –
Stockholm, Rv 40 Göteborg – Västervik
Järnväg; Västra Stambanan, Norgebanan Göteborg-Oslo, Bohusbanan Strömstad-Göteborg,
Västkustbanan, Kust till kust-banan Göteborg – Karlskrona
Flygplatser; Landvetter flygplats, Trollhättans flygplats
Hamnar; Göteborgs hamn med järnväg, Strömstads hamn med järnväg, Lysekils hamn med järnväg,
Uddevalla hamn med järnväg, Wallhamn Tjörn
Vattenleder; Göta älv, Trollhättekanal

Bild Länsstyrelsen Västra Götaland

I nordost angränsar Sverige och Västra Götalands län till Norge. Angränsande län är, Värmland och
Örebro län i norr. Östergötlands län i väster, Halland och Jönköpings län i söder.
Landpassagen mellan Vänern och Vättern samt norska gränsen och Vänern är kritisk för flöden ut och
in i länet.
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I norr (Dalsland) karaktäriseras länets terräng av gott om sjöar, slätter, låga bergsplatåer och
vildmark.3 Vattendragen Stora Le och Lealången med Dalslands kanal, Västra och Östra Silen
begränsar rörligheten i nordöstlig – sydvästlig riktning mellan landgränsen till Norge och Vänern.
Landskapet och kusten i väster (Bohuslän) är relativt bergigt, särskilt de östra delarna. Det är ganska
fattigt på större sjöar. Större sjöar att nämna är Öresjö (11 km²) och Södra Bullaresjön på 10 km².
Andra större sjöar är Kornsjöarna (på gränsen mot Dalsland), Kärnsjön, Norra Bullaresjön och Stora
Hällungen. Det största vattendraget är Göta älv som vid Kungälv delar sig och med sin övre gren,
Nordre älv, rinner genom landskapet. Andra betydande vattendrag är Örekilsälven, Enningdalsälven
och Kynne älv.4
Centrala och östra delen av länet (Skaraborg) karaktäriseras av jordbruksbygd med öppna fält och
med skog i det norra området mellan Vänern och Vättern. I norra området mellan Vänern och
Vättern begränsas rörligheten i nordöstlig – sydvästlig riktning av sjöarna Skagern och Ungern samt
även av övergångar över Göta kanal.
Inlandet av Västra Götaland (Sjuhärad) är tämligen kuperat och rik på skogar och sjöar. Bland stora
sjöar i, eller delvis i, Sjuhäradsbygden märks Fegen, Lygnern, Lönern, Sämsjön, Säven, Viaredssjön,
Tolken, Visen, Yttre Åsunden, Åsunden, Öresjö, Östra Nedsjön och Östra Öresjön.5

Hotbilden
Hotbilden som beskrivs nedan är hämtad från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och är öppen
information. Hotbilden beskriver olika situationer och vad som kan föranleda att beredskapen höjs.
Fem olika situationer beskrivs. I fyra av situationerna beskrivs förutsättningar för att; kunna värna
civilbefolkningen, säkerställa de samhällsviktiga funktionerna, stöd till Försvarsmakten samt exempel
på variationer.

Beredskapshöjning, mobilisering av Försvarsmakten och transport till
utgångsområden6
Situation som beskrivs berör mobilisering och koncentrering av Försvarsmaktens krigsförband i ett
läge där ett begränsat väpnat angrepp ännu inte inträffat, men kan vara förestående.
Situation och händelseförlopp
Detta avser en situation där ett internationellt skeende och en hotbild mot Sverige föranleder
regeringen att besluta om höjd beredskap. Ett angrepp på Sverige föreligger inte, men kan tänkas
vara nära förestående. Det militära försvaret ska då mobiliseras, varvid mycket korta tidskrav gäller.
Huvuddelen av krigsförbanden ska, efter beslut om höjd beredskap, kunna påbörja lösande av
uppgift inom några dagar och samtliga delar inom en vecka. Efter mobilisering ska krigsförbanden
transporteras från mobiliseringsorten till områden enligt grundförsvarsplan eller särskilt beslut.
Parallellt med ovan ska det civila försvaret vidta åtgärder på sitt område som föranleds av beslut om
höjd beredskap. Dessa två parallella processer torde medföra en avsevärd belastning på
samhällsmaskineriet, inte minst på ledningsfunktionerna.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalsland, hämtad 2020-11-17, kl. 17.17.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bohuslän, hämtad 2020-11-17, kl. 17.18.
5 https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjuhäradsbygden#Geografi, hämtad 2020-11-17, kl. 17.19.
6 FOI memo 5089, 2014-10- 14, Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar, sid 5–8.
3
4
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Mobilisering och utgångsgruppering av Försvarsmaktens krigsförband innebär bland annat att:
•
•
•

•
•

•
•

huvuddelen av krigsförbandens personal, vilken normalt inte tjänstgör på förband, ska ta sig
till förbanden.
vid förbanden ska personalen inmönstras, utrustas, förplägas, förläggas och sättas i arbete.
Eventuellt genomförs inskjutning av vapen etc.
materiel och förnödenheter som lagras centralt ska fördelas och föras ut till förbandens
mobiliseringsplatser � materiel och förnödenheter från lokala förråd utanför
garnisonsområdet ska föras till förbanden och där fördelas – vissa av transporterna enligt
denna och ovanstående punkt behöver skyddas.
materiel på verkstad ska snabbt göras användbar och återföras till förbanden
sådan materiel och sådana förnödenheter som Försvarsmakten/Försvarsmaktens
logistik/Försvarets materielverk inte lagerför (i tillräcklig mängd) ska upphandlas, tas emot
och distribueras till förbanden
civila fordon (eller andra resurser) som Försvarsmakten ska ta i anspråk under längre tid ska
ställas till Försvarsmaktens förfogande och inmönstras, samt att
förband som fyllts upp med personal, materiel och förnödenheter ska förflyttas från
mobiliseringsplats till tänkt operationsområde.

Ovanstående kan endast i ett fåtal fall genomföras enbart med Försvarsmaktens egna resurser. I de
flesta fall krävs tillförsel av resurser inte bara från Försvarsmaktens logistik och/eller Försvarets
materielverk (FMV), utan också i hög grad från civila aktörer. Som exempel kan nämnas den sista
punkten ovan, där civilt stöd krävs såväl för själva transportrörelsen som för tankning, förplägning,
inkvartering etc., under transporten och (initialt) i operationsområdet. Ett annat exempel är
förnödenheter som skall köpas upp eller rekvireras vid mobilisering, såsom fordonsbränsle,
livsmedel, hygienartiklar, bärbara datorer och batterier.

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen
Eftersom situationen inte omfattar några militära angrepp riktade mot Sverige är det inte fråga om
att genomföra någon verksamhet som ska skydda befolkningen mot verkningar av direkta
krigshandlingar. Däremot innebär beredskapshöjningen i sig att eventuella förberedelser som behövs
för att få den nödvändiga förmågan på plats inför ett eventuellt förestående angrepp snabbt måste
initieras och genomföras. Dessa åtgärder kan dock vidtas utan att samtidigt behöva hantera
konsekvenser av ett angrepp mot Sverige.
I en utvidgad mening om att värna befolkningen kan andra tidiga åtgärder vara angelägna i händelse
av att beredskapen höjs, inte minst för att informera befolkningen om vad detta kan innebära för
”det dagliga livet” hos den enskilde. Det är också viktigt att sprida korrekt information om
händelseutvecklingen för att undvika panik och oro i befolkningen i samband med
beredskapshöjningen. Vikten av sådana åtgärder skulle öka mångfaldigt i händelse av att Sverige är
utsatt för spridning av desinformation, rykten eller andra inslag av påverkanskampanjer.

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
I den här situationen ska hela samhället samtidigt ställa om från fredsmässiga förhållanden till höjd
beredskap. Det civila försvaret behöver snabbt kunna växla från ett fredstida planeringsläge till att
kunna lösa sina uppgifter under höjd beredskap.
Det finns här en utmaning i att upprätthålla förmågan inom olika sektorer under själva omställningen
av den egna verksamheten från fredstida förhållanden till höjd beredskap. Vid ett beslut om höjd
beredskap och mobilisering av Försvarsmakten kan befolkningen komma att tolka åtgärderna som att
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kriget står för dörren, vilket kan tänkas utlösa spontan evakuering, hamstring av förnödenheter,
finansiell oro, stora kontantuttag, trafikstockningar etc. Detta, i kombination med mobiliseringen,
kan leda till behov av reglering av rörelser, ingripanden i varuhandel och finansväsende, kraftigt
ökade behov av polisiära insatser, förstärkt information till allmänheten etc. Samhällets olika
sektorer påverkas också, i olika utsträckning, av Försvarsmaktens brådskande behov av stöd för att
genomföra mobilisering och koncentrering.
Försvarsmaktens behov av bl.a. transportmedel och förnödenheter leder rimligen till utträngning av
fredstida civila behov. Lastbilar och förare kommer att tas ur civil trafik för att köra åt försvaret,
framkomligheten på vissa vägar och järnvägar kan åtminstone temporärt nedgå, och dieselolja och
livsmedel i bensinstationer och stormarknader längs med aktuella transportleder kan komma att
reserveras för Försvarsmaktens behov. Även om mobiliseringen av personal är försumbar i relation
till den totala arbetskraften, kan den dock lokalt få effekter. Slutligen kan det inte uteslutas att
konkurrens om vissa resurser kan uppstå mellan det militära försvaret och det civila.

Förutsättningar för att stödja det militära försvaret
Detta typfall innebär att det militära och det civila försvaret samtidigt ska genomföra omställning
från ett fredsläge till höjd beredskap. För det militära försvarets del innebär det mobilisering med
mycket korta tidskrav. Tidskraven för det civila försvarets uppgift att bidra till Försvarsmaktens
förmåga behöver motsvara tidsförhållandena för det militära försvaret och tidsmässigt spegla dess
behov av stöd. Stora lokala och regionala skillnader kommer att finnas avseende vilket och hur
mycket stöd det militära försvaret behöver i denna situation. Om planering för mobilisering och
uppmarsch inte finns och är känd och övad även av de civila aktörer vars hjälp behövs, kan läget bli
kaotiskt på ett sätt som både försenar/försvårar mobiliseringen och ställer till betydande problem på
civil sida, åtminstone i de regioner som är direkt berörda.

Exempel på variationer
Partiell mobilisering: Situationen förutsätter att en fullständig mobilisering av det militära försvaret
ska genomföras och att mobiliseringen kan ske utan yttre störningar. Partiell mobilisering av olika
grader kan också tänkas, liksom mobilisering endast av förband för vissa funktioner eller avsedda för
vissa landsdelar. Partiell mobilisering av vissa delar av Försvarsmakten torde kombineras med
beredskapshöjningar inom återstående delar. Mobilisering med brevinkallelse kan vara ytterligare en
variation, liksom olika grader av höjningar av beredskapen på den civila sidan i samband med militär
mobilisering. Slutligen bör möjligheten att extern aktör stör mobiliseringen beaktas.
Förvaringstid: Situationen kan variera genom olika förvaringstider, dvs. under hur lång tid före själva
mobiliseringen den har kunnat förutses och förberedas. Ju längre den tiden är, desto bättre
samarbete mellan militärt och civilt försvar kan förutses.
Förtida angrepp utan användning av militärt våld: Situationens utgångsläge är att det finns en hotbild
mot Sverige som en del av ett större internationellt skeende och utan att det genomförs några
identifierade fientliga aktiviteter riktade mot Sverige. Förutsättningarna för övergången till höjd
beredskap skulle skilja sig i ett läge där Sverige under detta skeende istället är föremål för angrepp i
form av t.ex. cyberattacker mot olika institutioner i samhället, sabotage riktade mot olika
samhällsfunktioner och påverkanskampanjer riktade mot befolkningen. Å ena sidan skulle
medvetenheten om risken för upptrappning av konfliktskeendet öka, men å andra sidan kan
belastningen på enskilda samhällsfunktioner vara så stor att det tärt på uthållighet och
förstärkningsresurser innan beslut om höjd beredskap fattas.
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Angrepp med fjärrstridsmedel m.m. riktat huvudsakligen mot civila mål7
I den här situationen riktar sig angriparen mot civila mål som elförsörjning, telekommunikationer,
transportsystem etc. Syftet är att försvaga eller lamslå Sveriges vilja och förmåga att agera i en
konflikt. Ytterst är syftet att påverka Sveriges vilja att agera i en pågående och eskalerande
internationell kris. Angriparen vill inledningsvis dels demonstrera sin kapacitet, dels skapa allmän
osäkerhet och rädsla. I ett senare skede är syftet främst att försvåra reparationer/återuppbyggnad
och svensk mobilisering.
Situation och händelseförlopp
Händelseförloppet i situationen är eskalerande, från mindre, dolda (dvs. med okänd angripare) och
för Sverige svårtolkade attacker, till öppet angrepp från främmande makt. I ett första skede riktas
dolda angrepp mot en rad samhällsfunktioner och ansträngningar görs för att dölja spåren och/eller
att rikta misstankar åt annat håll. Sabotagegrupper och cyberangrepp används inledningsvis för att
lokalt orsaka avbrott i el-, tele- och IT-system.
Angriparen iscensätter även olyckor i form av explosioner, haverier m.m. Geografiskt är målen
utspridda över riket, även om storstadsområdena är något mer utsatta. Avbrott i kommunalteknisk
försörjning i form av vatten, avlopp och fjärrvärme drabbar enskilda kommuner. Angreppen skapar
successivt allt större osäkerhet i samhället och försvårar kommunikation och ledning. Utsatta
kommuner får svårt att hantera situationen och behöver olika typer av stöd. Angriparen övergår
efter en tid från dolda till mer öppna attacker och ett hastigare förlopp. I det här skedet använder
angriparen cyberangrepp, sabotagegrupper och fjärrstridsmedel, t.ex. kryssningsrobotar, mot viktiga
funktioner i samhället. Obemannade system används för såväl underrättelseinhämtning som
vapenbärare.
Det står nu klart för Sverige att angreppen är antagonistiska och regeringen förbereder beslut om att
höja beredskapen och mobilisera. Efter 3-5 dagar med allt fler öppna attacker anbefaller regeringen
höjd beredskap. Angriparen utökar i detta skede målkategorierna; symboliska och politiskt viktiga
mål angrips nu öppet. Upprepade attacker mot knutpunkter lamslår transporter och
kommunikationer, vissa ledningsfunktioner och -system slås ut, sjukvården blir allt mer överbelastad
och allt större delar av landet saknar fungerande el- och VA-försörjning. Betalningssystemet fungerar
endast i begränsad omfattning. Det finns i detta skede en stor vilja hos befolkningen att ”göra något”.

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen
Civilbefolkningen drabbas framförallt allt av indirekta effekter av fientliga angrepp, i första hand
genom att flera grundläggande funktioner såsom elförsörjning och telekommunikationer delvis slås
ut och lokalt slås ut helt.
De inledande angrepp som utförs innan beredskapen höjs innebär att den fredstida krisberedskapens
strukturer och resurser är hårt ansträngda när beslutet om höjd beredskap fattas. Situationen ställer
krav på förmåga att hantera såväl direkta som indirekta effekter av förstörd infrastruktur. Eftersom
angreppen sker mot ett brett spektrum av mål, utspridda över landet, är det svårt att förutsäga vilka
områden som står på tur att drabbas av angrepp och därmed är särskilt farliga att vistas i. Även
beslut om evakuering av vissa områden försvåras. Lokalt uppstår förluster och skadeutfall inom
civilbefolkningen efterhand som fjärrstridsmedel sätts in mot olika infrastrukturanläggningar.
Träffsäkerheten varierar mellan olika fjärrstridsmedel och därmed också skadeutfallet i området
kring de egentliga målen. I några av de värst angripna områdena sker spontan evakuering till
7
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områden som anses säkrare. Viktigt blir förmågan att flytta resurser dit behoven av stöd till
civilbefolkningen blir som störst, såväl i de områden som drabbas och i de områden dit de som
spontan evakuerar tar sig. Vid organiserad evakuering förutsätts detta ske till områden där
mottagandet kan hanteras med ordinarie eller i förväg tillförda resurser. Information till allmänheten
är av största vikt för att undvika panik i samband med de allvarliga händelser som drabbar samhället.
De rikstäckande systemen för information och kommunikation antas bara delvis fungera, så
möjligheterna att nå allmänheten med information via ordinarie kanaler är kraftigt begränsade.
Behoven av att upprätta olika alternativa kanaler för att nå ut med information är stora.

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
Elektroniska kommunikationer i form av bl.a. telefoni och internettrafik, energiförsörjning och
transporter är de sektorer som sannolikt utgör primära mål eftersom avbrott snabbt får
följdverkningar för övriga sektorer. Nästan alla tjänster i samhället är idag beroende av datoriserade
styrsystem. Industriella system, som i dag sammankopplas med andra datorsystem och med internet,
gör t.ex. att en angripare kan sitta var som helst i världen och genomföra attacker. Angrepp som
leder till störningar eller avbrott i energisektorn, medför snabbt ökande behov av
reservkraftförsörjning.
Angreppen sker inledningsvis i mindre skala och slår mot enskilda kommuners verksamhet (främst
kommunalteknisk försörjning) vilket leder till ett hårt tryck på kommunerna, som snart tvingas
prioritera resurser.
I ett senare skede angrips viktiga knutpunkter på nationell nivå med stora störningar i elförsörjning
och kommunikationer som följd. På respektive nivå finns ett stort behov av reservkraft för att
upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Elsektorn är i sig beroende av reservkraft och en fungerande
distribution av drivmedel. För elektroniska kommunikationer finns enligt Post- och telestyrelsen (PTS)
reservkraft för kortare avbrott. Även här finns dock ett beroende av drivmedelsförsörjning, liksom
hos enskilda verksamheter och användare som förfogar över egna reservelverk. Sammantaget gör
detta att tillgång till reservkraft och fungerande distribution av drivmedel blir kritiska resurser för
flera funktioner i detta typfall. Drivmedelsförsörjning till reservkraft m.m. kommer att utgöra en
kritisk resurs relativt tidigt i detta typfall.
Transportsektorn, som spelar en central roll för distribution av varor, handel etc. kan utgöra mål för
direkta angrepp (på vägar, broar, hamnar, flygfält) eller drabbas indirekt vid angrepp mot
drivmedelsförsörjningskedjan, IT och/eller elförsörjning.
I och med ”just-in-time”- principen är lagringstider för de flesta varor (inklusive livsmedel) korta och
lagren finns ofta i praktiken i transporterna, vilket ökar sårbarheten. Beslut om prioriteringar blir
nödvändiga och utöver det ökade behovet av drivmedelsförsörjning till reservkraft m.m. kommer
försörjning av varor, förflyttningar etc. behöva prioriteras ytterligare gentemot det civila och militära
försvarets behov. Sekundärt riskerar samtliga el-, tele- och IT-beroende verksamheter att drabbas,
med avbrott i information, ledning, betalningssystem, distributionssystem m.m. som följd.
Störningar i betalningssystemet i form av brist på kontanter, uteblivna transfereringar och inga
möjligheter att betala med kort etc. skapar oreda i samhället.
Störningar i handels- och industrisektorn leder till brist på viktiga varor och reservdelar samt problem
med lagring, hantering av gods och transporter.
Även om lagerhållningen har minskat finns fortfarande en viss lagerhållning av jordbruksprodukter
och livsmedel i alla delar av livsmedelssektorn. Givet ett relativt snabbt händelseförlopp torde
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livsmedelssektorn, trots problem med el-avbrott och störningar i distributionskedjan, kunna leverera
vissa förnödenheter till befolkningen (försvaret inräknat).
Hälso- och sjukvårdssektorn kan bli överbelastad lokalt vid angrepp och få hantera skador som kräver
specialistvård och särskild utrustning (t.ex. vid brännskador och strålskador). Trots att
avbrott/störningar i el och IT försvårar verksamheten antas sektorn fungera, genom prioriteringar
och omfördelningar av patienter, läkemedel och utrustning. Enligt Socialstyrelsen finns reservkraft
som kortvarigt täcker sjukhusen, men förutsättningen för drift vid längre avbrott är, som beskrivits
ovan, att drivmedelsleveranserna fungerar.
Sektorn skydd och säkerhet är el- och IT-beroende. Försvar, polis, räddningstjänst, kustbevakning etc.
är i huvudsak rikstäckande och bör fungera med hjälp av prioriteringar samt omflyttningar av
personal och utrustning.
Sektorn offentlig förvaltning/ledning/stöd antas trots beroende av el, tele och IT kunna fungera
tillräckligt väl. Större ledningsplatser etc. kan i ett senare skede utgöra primära mål, men antas ha
fysiskt skydd och reservkraft. Beroende på målval kan störningar i främst nationell ledning uppstå.
Direkta attacker tillsammans med generella IT- och teletrafikstörningar innebär en risk för att viktiga
beslut feltolkas eller fastnar i beslutskedjan.

Förutsättningar för att stödja det militära försvaret
Situationen ger att samhällets förmåga att stödja det militära försvaret är försvagad på grund av
angrepp mot infrastruktur och vitala funktioner. En trolig utveckling inledningsvis är att de civila
delarna av samhället kommer att efterfråga stöd från Försvarsmakten för att kunna hantera
konsekvenserna av angreppen.
En viktig fråga är i vilken utsträckning det militära försvaret kan stödja de civila delarna av samhället,
målkonflikt för att uppnå sådant stöd kan förekomma – särskilt i ett skede där de själva har höjt sin
fredstida beredskap och när förberedelser kan antas pågå inför ett eventuellt regeringsbeslut om
höjd beredskap. Det senare innebär bl.a. större tonvikt på gränsövervakning, skyddsobjekt, skydd av
transporter, egenskydd, samt spaning mot tänkbara angripares förberedelser för angrepp. I ett
senare skede med öppna angrepp, kommer försvarets behov av stöd att öka på flera områden (t.ex.
bevakning, reparationer, drivmedelstillförsel) samtidigt som de civila delarna av samhällets resurser
och förmåga i varierande grad är hårt pressade och i vissa fall uttömda.
Elförsörjning, telekommunikationer, livsmedelsförsörjning, drivmedelsförsörjning, sjukvård och
transporter/logistik är områden där Försvarsmakten bedöms ha särskilda behov av stöd från det
omgivande samhället. Detta ställer krav på gemensam planering med Försvarsmakten. Exempel där
samverkan mellan det civila och militära försvaret är extra viktigt är inom områden gällande kunskap
om prioriteringar, skyddsobjekt samt sekretessfrågor.

Exempel på variationer – se gul markerat längst ner i stycket
Öppna angrepp från start: Angriparen kan t.ex. gå direkt till öppet angrepp (se avsnittet om militärt
angrepp som omfattar landstigning och luftlandsättning) utan föregående dolda attacker, för att söka
full effekt direkt (inom gränsen för de resurser som kan avvaras). Dock kan en eskaleringslogik
tillämpas även här. Detta beror bl.a. på angriparens avsikt att agera i det korta eller längre
tidsperspektivet. En variant på dolt uppträdande under ett upptrappningsskede syftar till att höja den
lamslående effekten av en öppen attack. Cyberangrepp kan t.ex. genomföras som smygande
operationer, där det inte går att avgöra vem som är måltavla, angreppets syfte eller hur angreppen
genomförs. Angreppen kan även döljas så att de som drabbas är ovetande om själva angreppet.
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Utdragen period med dolda angrepp mot samhällsviktiga funktioner: Dolda inledande angreppen
sprids ut över en lång period. Det finns möjligheter att anpassa krisberedskapen och utnyttjandet av
befintliga resurser till den situation som råder. Skyddet av ännu icke angripna system och
installationer kan anpassas och förstärkas. Försvarsmakten får längre tid på sig att förbereda ett
eventuellt kommande beslut om höjd beredskap.
Tyngdpunkt i angreppen: I en upptrappning kan angriparen välja att slå ut stora delar av
elförsörjningen och landets elektroniska kommunikationer. Förutom konventionella vapeninsatser
använder angriparen en palett av cybervapen och andra medel som riktas mot IT-system, elektronik
och kommunikation såsom elektromagnetisk puls. Samhällsviktig verksamhet, skyddsobjekt,
geografiska förutsättningar, befolkningstäthet etc. kan skilja åt och kräva olika åtgärder. Situationen
kan även variera genom att om angreppen främst drabbar nationell, regional och/eller lokal nivå.
Angrepp med CBRN-vapen och/eller mot CBRN-anläggningar: Angriparen utnyttjar även kemiska,
biologiska eller radiologiska stridsmedel, som bl.a. orsakar till synes oförklarliga sjukdomsutbrott.
Många sådana kan t.ex. tillsättas till mat eller dricksvatten vilket kan ske under hela kedjan av
hanteringen. Även om spridning och effekter i form av smitta och andra skador kan vara svåra att
förutsäga för angriparen, skapar sådana händelser stor oro i samhället (jämför mjältbrandsbreven
2001). Direkta attacker mot exempelvis en transport av farligt gods skulle kunna resultera i svåra
konsekvenser om platsen är väl vald. Kärntekniska anläggningar kan också utgöra primära mål, men
detta är inte troligt i typfallet eftersom konsekvenserna kan bli långvariga och svåra att förutsäga.
CBRN-attacker drar stora resurser för sanering (där resurserna är knappa), specialistsjukvård,
hantering av smittämnen, smittskydd och inte minst information till allmänheten. Det civila försvaret
och de förmågor som finns inom krisberedskapen kommer med största sannolikhet att vara
otillräckliga vid sådana attacker. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är förmågan att motstå
allvarliga störningar bristfällig, vilket även gäller ”ett scenario med kärnvapeninsats i vårt närområde
eller mot Sverige”.
Om taktiska kärnvapen används för angrepp mot mål i Västra Götaland kommer hela länet att
påverkas på olika sätt. FOI skriver i Kärnvapen för slagfältsbruk och europeisk säkerhet – en strategisk
faktors regionala betydelse att ett kärnvapen som används för bekämpning av militära förband även
kan hota civilbefolkningen. Militära förband kan vara ledningscentraler, trupp i det fria eller i
stridsvärn, pansarförband, ytstridsfartyg, marin- och flygbaser. Det är intentionen snarare än tekniska
begränsningar som avgör vilket mål som kommer ifråga. Explosionen hos en kärnladdning ger
upphov till en stötvåg som åstadkommer direkta övertrycksskador på både människa, materiel och
byggnader. För verkan mot människa tillkommer också sekundära skador till följd av kringflygande
föremål, till exempel splitter från krossade fönster. Dessutom kan skador på människor uppstå
genom att man kastas mot väggar eller liknande i omgivningen. Om explosionen sker vid eller under
markytan blir markstötvågen av betydelse, och detsamma gäller avseende vattenstötvåg. De höga
temperaturer som uppnås i en kärnladdning avger värmestrålning. Denna ger verkan främst genom
brännskador på oskyddade människor, samt uppkomst av brand. Det radioaktiva nedfallet kan
kontaminera avsevärda ytor. Slutligen bör elektromagnetisk puls (EMP) nämnas. Denna kan förstöra
ledningsnät och elektronisk utrustning, och blir särskilt betydelsefull för mål som är så hårdgjorda att
övriga verkansformer har begränsad effekt.8
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Angrepp med fjärrstridsmedel mot främst militära mål9
Angriparens syfte är att varna och straffa Sverige för ett visst agerande i en pågående internationell
kris, vilken utgör den primära konflikten. Angreppen syftar också till att begränsa Sveriges militära
förmåga att agera i den aktuella krisen. Ett annat syfte är att avväpna Sverige, det vill säga skapa ett
läge där Sverige – oavsett politisk vilja – inte militärt kan påverka den fortsatta krisens utveckling.
Situation och händelseförlopp
När angreppen inleds har Sverige inte fattat beslut om eller genomfört militära eller civila
beredskapshöjningar. Det gör man dock efter att de första angreppen skett. Angriparen vill skapa
goda förutsättningar för handlingsfrihet och vidare agerande från sin sida, politiskt och militärt. Detta
inkluderar både agerande mot tredje part och mot Sverige, om Sverige efter ett inledande angrepp
inte fogar sig. Angriparen strävar inledningsvis till att undvika att orsaka civila förluster, för att inte
uppfattas som hänsynslös.
De medel som angriparen använder initialt är olika former av fjärrstridsmedel, inklusive
kryssningsrobotar och ballistiska robotar, cyberattacker och specialförband för att utföra sabotage.
Obemannade system utnyttjas för såväl vapeninsatser som spaning och underrättelseinhämtning.
Attackflyg med styrda vapen används för uppföljningsangrepp. I en första fas om 1–2 dagar utgörs
målen för angreppet i första hand av Sveriges svenska flyg- och marinstridskrafter, främst i bas, samt
de lednings- och understödsfunktioner dessa behöver för att nå effekt och ha uthållighet. Därtill
bekämpas infrastruktur av kritisk militär betydelse (elkraft, telekommunikationer, kritiska
broar/vägar). Därvid föredras mål med låg påverkan på omgivningen i form av döda och skadade.
Efter ett par dagar, där den svenska regeringen inte har vikit ner sig och svenska flyg- och
marinstridskrafter har bekämpats, riktas angrepp även mot svenska markförband samt mot
eventuella marina enheter till sjöss. I detta ingår att begränsa eller hindra Försvarsmaktens
möjligheter att mobilisera, förflytta förband, skydda sig mot angrepp, uppfatta läget och att
genomföra väpnad strid.
Därtill anfaller angriparen i denna fas civil och militär infrastruktur av särskild betydelse för
mottagande av hjälp från tredje part, med syftet att få stöd till Sverige att framstå som farlig och
osäker. Angreppen pågår 3–5 dagar. Angriparen har möjlighet att eskalera konflikten i olika
hänseenden, inkl. landstigning m.m. på svenskt territorium.

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen
Förvarningen förmodas vara kort. Samtidigt riktas de inledande angreppen mot mål där de direkta
förlusterna bland civilbefolkningen är små vilket ger viss tid för åtgärder innan större grupper
drabbas. Civilbefolkningen kommer efterhand drabbas av indirekta effekter genom att viktig
infrastruktur slås ut vilket åtminstone lokalt och regionalt kraftigt påverkar levnadsbetingelserna.
Det finns behov av att kunna flytta resurser dit behoven är som störst och vikten av att nå
allmänheten med information. Det militära försvarets behov av stöd och resurser är mycket stora,
exempelvis i fråga om sjukvårdsresurser då många av de mål som angrips är militära. Situationen
kommer att ställa stora krav på förmågan att prioritera resurser mellan landets olika delar och olika
funktioner i samhället.

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
De samhällssektorer som är utsatta för direkta angrepp är, förutom skydd och säkerhet,
energiförsörjning (främst elkraft), elektroniska kommunikationer och transporter
9
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(transportinfrastruktur). Övriga sektorer, såsom livsmedelsförsörjning, hälso- och sjukvård, finansiella
tjänster osv., påverkas dock indirekt, dels av bortfallet av elström och telekommunikationer samt
transportsvårigheter, dels av de utträngningseffekter och andra påfrestningar som ett överraskande
krigsutbrott medför.
Energiförsörjning (elkraft) framstår som den enskilt mest betydelsefulla sektorn. Utslagning av
produktion och distribution av elektrisk kraft kan väntas få mycket stora effekter dels direkt, dels i
andra och tredje led på nästan alla de andra sektorerna och på det militära försvaret. Vårt samhälle
är starkt elberoende och det är inte alla samhällsfunktioner som har tillgång till fungerande
reservkraft. Till saken hör att även partiell utslagning av systemen för produktion och distribution av
elkraft kan leda till överbelastning, varvid systemen kan upphöra att fungera, helt eller delvis.
Vad gäller elektroniska kommunikationer kan man förvänta bortfall/degradering av kapaciteten på
grund av direkt bekämpning, cyberattacker och andrahandseffekter av bortfall av elektrisk kraft.
Samtidigt kan belastningen på de civila elektroniska kommunikationssystemen öka, dels genom
ökade kommunikationsbehov för de militära och civila försvaren, dels till följd av ökad
kommunikation kopplad till allmänhetens oro på grund av kriget. Det sammantagna resultatet kan bli
överbelastning, varvid behov uppstår att kunna prioritera och leda trafik.
Transporter är den tredje civila sektorn som i detta typfall utsätts för direkt bekämpning, främst mot
broar/vägar och flygplatser/hamnar av kritisk betydelse för det militära försvaret. Utan el återstår
främst väg- och flygtrafik, och denna blir svår att leda utan el och telesamband. Sjötransport är en
möjlighet, dock främst för längre transporter, men denna är dels sårbar, dels beroende av lämpligt
tonnage, samt vägtransport till/från hamn. Utslagning av viktiga knutpunkter bör ge stockningar
uppströms och brister nedströms avbrottet. Kringgång bör vara möjligt, men kostar tid och resurser.
Totalt sett torde dock i detta typfall de indirekta effekterna av bortfall av elström och
telekommunikationer påverka transportsektorns funktionalitet mer än resultatet av den direkta
bekämpningen.
Övriga sektorer (finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård, information och
kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, socialförsäkringar, samt ledning och
förvaltning) torde i detta typfall främst drabbas av sekundära och tertiära effekter, dels på grund av
bortfall av el, tele och transporter, dels på grund av den oro bland befattningshavare och allmänhet
som ett krigsutbrott rimligen leder till.
Inom sektorn skydd och säkerhet är Försvarsmakten ett primärt mål och det är inte heller otänkbart
att t.ex. Kustbevakningen eller system för sjöövervakning m.m. kan vara potentiella mål. Övriga
aktörer inom sektorn som t.ex. polis och räddningstjänst blir också sannolikt hårt belastade, dock
utan att vara huvudsakliga mål för angriparen.
Sektorn ledning kan föranleda ett eget omnämnande. Den centrala ledningen borde ha viss
beredskap för denna typ av scenario, samt ha tillgång till reservkraft och skyddade lokaler m.m.
Samtidigt kan den centrala ledningen tänkas bli utsatt för direkta angrepp, vilket skulle försvåra
verksamheten påtagligt. Belastningen på den centrala ledningsnivån torde under alla förhållanden bli
stor i händelse av ett överraskande krigsutbrott. Om därtill inte regional och lokal ledning, samt
bevakningsansvariga myndigheter och berörda företag, har ett fungerande maskineri för detta slag
av händelse torde belastningen på den centrala nivån bli än större. Om man lägger på bortfall av
elförsörjning och telekommunikationer så är potentialen för kaos och paralys inte obetydlig, med
uppenbara följdkonsekvenser för de militära och civila försvaren, särskilt under den första tiden efter
ett angrepp. Av fundamental betydelse och särskild vikt är att regeringen snabbt kan besluta om
mobilisering och högsta beredskap, samt eventuellt om att riket befinner sig i krig, samt
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kommunicera dessa beslut till berörda. Om så kan ske, och om civila och militära aktörer har en
aktuell, relevant och välövad planering för ett sådant läge, borde dock problemen kunna mildras.

Förutsättningar för att stödja det militära försvaret
I den här situationen inleds angreppet när det svenska militära försvaret i allt väsentligt står på
fredsfot, och därpå ska påbörja mobilisering under pågående angrepp.
Ett rimligt antagande bedöms vara att det militära försvarets beroende av civila aktörer avseende
elkraft, telekommunikationer och transporter är högst betydande, särskilt i ett läge som ovan.
Ledningskaos, civilt och militärt och på olika nivåer, torde också i hög grad ha negativa konsekvenser
för det militära försvarets möjligheter att fungera på fredsfot och att skifta till krigsfot. Detta gäller
särskilt om planering för ett sådant fall inte finns färdig och har övats.
I den här situationen påverkas de civila sektorernas förmåga att stödja det militära försvaret allvarligt
av direkta angrepp på sektorerna el, tele och transporter, medan övriga sektorer påverkas indirekt
genom bortfall av el, tele och transporter, överbelastning och ledningskaos. Sådana förnödenheter
och tjänster som kan finnas gripbara lokalt kan dock ställas till Försvarsmaktens förfogande, om
förutsättningarna i övrigt finns, men detta torde vara av övergående betydelse om inte påfyllnad från
centralt håll kan ske. Om bortfallet av elkraft och teleförbindelser kan hävas eller mildras, så borde
dock de civila sektorerna totalt sett ha möjlighet att stödja det militära försvaret

Exempel på variationer
Utvidgat målval: Angreppen kan breddas mot att också civila mål som inte är av uppenbar militär
betydelse blir primära. Angreppen på de civila sektorerna blir då både bredare och djupare.
Typfallets tyngdpunkt på angrepp med kryssningsrobotar kombineras i högre grad med angrepp
såsom sabotage mot infrastruktur m.m., attentat mot nyckelpersoner och attacker syftande till att
sprida skräck i samhället eller anstränga sjukvården. Angriparen fäster här mindre avseende vid
opinionen i världssamfundet än vad som beskrivs i händelseförloppet ovan.
Längre förvaringstid: Sverige kan ha genomfört vissa militära och civila beredskapshöjningar innan
angreppet sker. Sådana torde dock inte göra större skillnad om de inte påtagligt reducerar
sårbarheten mot angrepp med fjärrstridsmedel, och/eller ökar förmågan i samhällets olika delar att
återhämta sig efter ett angrepp. Sverige kan också ha tagit konkreta politiska och militära steg för att
underlätta snabb hjälp utifrån. I en mer långtgående variation ingår tredje part redan från början
som aktiv deltagare och är då angriparens egentliga huvudmotståndare. Denna tredje part har
rimligen allierade som deltar i konflikten. Utdraget förlopp I ett läge där Sverige efter de inledande
angreppen inte visar några tecken på att foga sig fortsätter motståndaren med motsvarande angrepp
ytterligare ett antal dagar. Även om det inte pågår väpnad strid mellan stridskrafter på svenskt
territorium (krig i traditionell mening) så motsvarar situationen krig i en samtida kontext.

Militärt angrepp som omfattar landstigning och luftlandsättning mot viktiga områden i
Sverige10
Den här situationen innebär mycket stora påfrestningar för såväl det militära som civila försvaret. Det
militära försvaret genomför mobilisering och strid samtidigt, trots att man fått sina spetsigaste delar
försvagade av de inledande attackerna, och de civilas möjligheter att stödja Försvarsmakten är
allvarligt kringskurna.

10

FOI memo 5089, 2014-10- 14, Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar, sid 16-26.
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Angreppet kan riktas mot olika mål, civil och militära, över Sveriges yta. Luftlandsättning av
fallskärmstrupp och andra markstridsenheter bedöms främst indirekt beröra västra Sverige och i
mindre omfattning i ett sekundärt område.
Situation och händelseförlopp
Angriparens syfte är att kraftigt reducera Sveriges förmåga att agera i en aktuell internationell kris,
genom att fysiskt förneka oss och tredje part militär handlingsfrihet i närområdet och samtidigt öka
sin egen handlingsfrihet. Angriparen söker att uppnå sina mål så fort som möjligt, samt att kraftigt
försvaga Sveriges möjligheter till ledning, beslutsfattande och agerande. Strävan är att genomföra
angreppet så snabbt som möjligt, med utnyttjande av överraskningsmomentet, och nå effekt innan
Sverige eller tredje part hunnit agera effektivt.
Operationens strävan till överraskning och snabbhet betyder att angriparen tar större
taktiska/operativa risker än vad som är doktrinärt ”normalt” och att landstigning/luftlandsättning
påbörjas så snart Sveriges fjärrstridskrafter, ledningssystem och infrastruktur m.m. har reducerats i
tillräcklig omfattning.
En ökad politisk och militär spänning inklusive tecken på anfallsförberedelser före angreppet har
noterats, varför Sverige har vidtagit smärre förberedelser inom militär, polisiär och övrig civil
beredskap. Dock sker angreppet utan föregående tydlig strategisk/operativ varning, varför
förberedelserna inom det militära försvaret och enstaka myndigheter endast är marginella.
Angreppet inleds med en våg av fjärrstridsmedel mot Sverige (om ca 100-200 stycken), dock bedömt
avsevärt färre antal mot Västsverige. Fjärrstridsmedel är kryssningsrobotar kombinerade med
ballistiska robotar och sabotagegrupper. Cyberattacker sker mot viktiga funktioner.
Mål är svenskt flyg och flotta i bas, reservbaser, förråd för kvalificerad ammunition, bränsle,
reservdelar etc., markförband med hög tillgänglighet, det militära försvarets ledningsorgan och
kommunikationsnoder, samt centralförråd. Ett mindre antal insatser görs mot civil infrastruktur av
särskild betydelse (el, tele och väg/järnväg). Vissa insatser som stör den politiska och den militära
ledningen genomförs med sabotagegrupper. Områden och infrastruktur av särskild betydelse för
tillförsel av hjälp utifrån blockeras eller neutraliseras med sabotage eller fjärrstridsmedel.
El- och telenät i Mellansverige och vissa regioner är utslagna för minst några dagar och förflyttningar
på väg/järnväg försvåras allvarligt. Fortsatta angrepp försvårar berörda aktörers försök till
reparationer och mättar Sveriges motståndskraft. Skadeutfallet militärt och civilt på svensk sida är i
de flesta fall måttligt, utom på ett fåtal särskilt drabbade orter, samt på platser där fjärrstridsmedel
av misstag har träffat bostadshus.
Ett svenskt område av stor strategisk/operativ betydelse besätts av fallskärmstrupp och andra
markstridsenheter. Luftlandsättning och landstigning sker även i mindre omfattning mot ett
sekundärt område. Luftlandsättningarna och landstigningarna understöds av attackflyg.
Efter de första attackerna beslutar regeringen om högsta beredskap och om mobilisering. Ansvariga
aktörer försöker bedöma vad som har skadats och den påverkan skadorna får, samt vad som inom
angripna system inte slagits ut och därmed har blivit mer skyddsvärt.
De militära resurser som inte har slagits ut reorganiseras på bästa möjliga sätt för verkan och
överlevnad, samtidigt som mobilisering ska genomföras. Detta är mycket krävande och försvåras av
att ledningsfunktioner har varit mål. Svåra prioriteringar är nödvändiga.
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Angriparen framgrupperar attackhelikoptrar, kvalificerat luftvärn och kustrobotar till tagen terräng i
syfte att öka sin egen och minska Sveriges och tredje parts handlingsfrihet.
Ett ultimatum utfärdas av angriparen, med innebörden att Sverige inte kommer att tillfogas
ytterligare skada och angriparen kommer att dra sig tillbaka, på villkor att Sverige avbryter samarbete
med tredje part och i stället samarbetar med angriparen.
Total förfluten tid från angreppets inledning till när ultimatumet löper ut är tre dygn.

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen
Den stora omfattningen av angreppet i kombination med överraskningen skapar stora utmaningar i
att värna civilbefolkningen på de platser som är under angrepp. Behov uppstår av att evakuera
befolkning från ett stort antal platser samtidigt. Omfattande spontanevakuering från områden som
direkt berörts av angreppen innebär samtidigt behov av att kunna hantera snabbt uppkomna icke
planerade strömmar och ansamlingar av människor som lämnat sina ordinarie bosättningsorter.

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
Hela samhället påverkas av händelserna som typfallet omfattar.
Den påverkan som de tidigare beskrivna typfallen medför är också aktuell för detta typfall, med
skillnaden att den geografiska isoleringen blir mer framträdande, då det finns främmande trupp i
territoriet. Situationen ter sig mycket krävande för såväl för ledning på central, regional och lokal
nivå. Med de specifika angreppen mot ledning och infrastruktur, betydande skadeutfall på vissa
platser samt landstigning/ luftlandsättning, torde problemen bli mycket stora.
Påverkan på transportsektorn blir stor, delvis till följd av att elförsörjningen områdesvis slås ut, delvis
som följd av direkta attacker vid viktiga angöringspunkter och andra noder såsom hamnområden,
särskilt i närheten av strategiskt viktiga områden. Attacker mot t.ex. elförsörjningen i Mälardalen
innebär att bl.a. tågtrafiken påverkas. Flera operatörer, transportföretag, åkerier etc. minskar
omfattningen av sin verksamhet, delvis på grund av svårigheterna att komma fram men även med
anledning av riskläget. En följd av att attacken är fragmenterad är att delar av transporter inom delar
av samhället på sina ställen fungerar lokalt och regionalt.
Sektorerna information och kommunikation samt elektroniska kommunikationer påverkas av att
angriparen i inledningsskedet har siktat in sig på tele- och ledningssystem. Detta får följder för inte
bara de civila delarna av samhället – även militärt försvar använder infrastruktur inom sektorn som
har påverkats negativt av angreppen.
Sektorerna information och kommunikation samt elektroniska kommunikationer påverkas av att
angriparen i inledningsskedet har siktat in sig på tele- och ledningssystem. Detta får följder för inte
bara de civila delarna av samhället – även militärt försvar använder infrastruktur inom sektorn som
har påverkats negativt av angreppen.
Energi- och vattenförsörjning påverkas direkt i de kommuner som påverkas av angrepp. Det faktum
att elektriciteten bitvis är utslagen får stora konsekvenser även för annan kommunalteknisk
försörjning.
Hälso- och sjukvårdssektorn belastas lokalt och momentant på de platser där angreppen är mest
omfattande. Skadorna är i stor utsträckning splitter- och brännskador. Möjligheter till omsorg
påverkas av förhöjda risker i vissa områden samt möjlighet till kommunikation.
Sabotagen riktade mot rikets ledning får direkta konsekvenser för beslutsfattandet men även
offentlig förvaltning, ledning och stöd i stort. Nedsatta möjligheter till kommunikation, på grund av
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utslagen teletrafik, påverkar på kort sikt kontakter mellan myndigheter och kommuner samt viktigare
aktörer som har behov av t.ex. stöd genom fattade beslut.
Räddningstjänsten blir belastad i angripna områden. Därmed blir dess möjligheter till stöd till det
militära försvaret begränsade.
I sektorn skydd och säkerhet påverkas ett flertal myndigheter, inte minst polisen (och förstås
Försvarsmakten).
Uteblivna samhällsfunktioner, t.ex. inom hälso- och sjukvård samt omsorg samt skydd och säkerhet
skapar osäkerheter och riskerar att öka på skräck samt minska moralen hos allmänheten. Detta
accentuerar effekter som hör hemma under psykologiskt försvar.
Den militära aktiviteten i svenskt luftrum påverkar icke-militär luftfart – tillförsel av varor till Sverige
och Sveriges möjlighet till hjälp utifrån påverkas. Civila flygrörelser begränsas kraftigt och uteblir
tidvis helt i vissa områden.

Förutsättningar för att stödja det militära försvaret
I den här situationen med en angripare som med överraskningsmoment besätter del eller delar av
svenskt territorium, påverkas det civila försvarets förutsättningar att stödja det militära försvaret
redan innan beslut om höjd beredskap. Hela samhället (och därmed i princip hela det civila försvaret)
påverkas av angreppet. Geografisk isolering förekommer vilket i sig medför utmaningar.
Grundläggande samhällsfunktioner som också det militära försvaret nyttjar påverkas, t.ex. uppstår
begränsningar i elkraft och telekommunikationer (se angrepp med fjärrstridmedel m.m. riktat
huvudsakligen mot civila mål och angrepp med fjärrstridsmedel riktade främst mot militära mål
ovan).
Eftersom förvarningsfasen är kort finns risk att aktörerna inom det civila försvaret inte hinner
uppbåda ett stöd till det militära försvaret i tid.

Stöd och hjälp utifrån
Sveriges möjligheter till hjälp utifrån påverkas i stor utsträckning av säkerhetsläget och
omvärldsläget. Att sända hjälp till Sverige innebär, för den part som gör det, en risk för egna resurser
och är ett ställningstagande i den internationella krisen. Politiska/ diplomatiska ställningstaganden
från Sveriges sida och i vilken utsträckning statsmakterna har för avsikt att försvara oss ensamt eller
söka hjälp från tredje part påverkar regeringens agerande.

Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik11
Hotbilden i gråzonen är komplex och diffus. Den tillåter inte en lika tydlig gränsdragning mellan fred
och krig. I takt med förändringar av omvärlden och den säkerhetspolitiska situationen konstateras att
länder och aktörer som vill påverka Sveriges intressen, handlingsfrihet, förmågor och agerande kan
använda politiska, ekonomiska, psykologiska och militära medel för att nå sina avsikter, bland annat
genom påtryckningar, sanktioner, spridning av desinformation, sabotage och maktdemonstrationer.
Dessa medel kan kombineras på olika sätt och användas såväl öppet som dolt och kan utgöra en
sammansatt påverkansoperation som en aktör kan iscensätta för att nå sina övergripande mål.
Underrättelseverksamhet riktad mot svenska intressen och installationer samt cyberattacker är
tänkbara verktyg. Aktiviteter riktas mot hela samhället och olika medel utnyttjas för att uppnå
11

2018-01-31, FOI Memo 6338, Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik, sid 2–9.
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politiska målsättningar eller för att skapa gynnsamma förutsättningar för ett framtida militärt
agerande.
Gråzonen ställer stora krav på beslutsfattande och agerande, och påtalar särskilt dilemmat
förknippat med den initiala osäkerheten om att förstå om det som sker utgör medvetna handlingar
eller inte.
Situation och händelseförlopp
En gråzonssituation kan skapas av motståndaren att överraska och vilseleda för att undvika
motåtgärder och beredskapshöjning. Syftet med de antagonistiska aktiviteterna i gråzonen kan
variera, exempelvis att få Sverige att justera sin handels-, utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik, att
hindra Sverige från att ta emot eller komma andra till hjälp, att försvaga Sverige inför en militär
konflikt, att belasta det europeiska samarbetet etc. Beroende på situation och syfte kan aktiviteterna
få olika karaktär, exempelvis dolda för att skapa osäkerhet om vem som ligger bakom dem eller mer
öppna för att mer tydligt hota och skrämmas.

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen
Trots att de inledande händelsernas påverkan på samhällets funktionalitet är begränsad finns risk för
att oro och rädsla breder ut sig, vilket exempelvis kan öka sjukfrånvaron. Informationskampanjer,
desinformation, falska meddelanden och annan psykologisk påverkan kan i sin tur påverka
allmänhetens förtroende för samhällets styrning och därmed försvarsviljan.
Ökningen av olyckor påverkar direkt civilbefolkningen men ökar också arbetsbelastningen för polis,
räddningstjänst och akutsjukvård, vilket indirekt minskar möjligheten att värna civilbefolkningen.
Störningar i el- och värmesystem som inträffar under de kalla årstiderna kan ha direkt påverkan på
civilbefolkningens hälsa.
Behov av evakuering av särskilt utsatta kan behövas. Elavbrott i kombination med störningar i
leveransen av reservkraftsbränsle påverkar exempelvis sjukvård och avloppsrening, vilket också kan
drabba civilbefolkningens hälsa. Avsaknad av varmvatten kan medföra sämre hygien och därmed
ökad risk för smittspridning och eventuella sjukdomsutbrott.
Störningar i betalningssystemen påverkar människors möjligheter att anskaffa förnödenheter och
därmed deras fysiska hälsa. Om det inte är möjligt att anskaffa förnödenheter på normal väg kan
snatterier, småstölder och inbrott komma att öka. Detta kan till viss del direkt drabba
civilbefolkningen men också arbetsbördan för ordningsmakten, vilket i sin tur indirekt kan påverka
möjligheterna att värna civilbefolkningens säkerhet.
Störningar som drabbar data- och telekommunikationer skapar följdeffekter som direkt kan påverka
människors hälsa, exempelvis att läkemedel inte går att hämta ut. Om det inte går att nå ut med
VMA kan det innebära allvarliga fysiska risker för civilbefolkningen. Där spelar bl.a. mediesektorns
funktionalitet en viktig roll. Mediers förmåga att nå ut med saklig och opartisk information är
överhuvudtaget en viktig beståndsdel i det psykologiska försvaret. Begränsad möjlighet till pålitlig
nyhetsförmedling kan skapa oro och otrygghet, öka ryktesspridning samt öka möjligheten att
medvetet sprida falsk information. En annan viktig del i ett psykologiskt försvar är att identifiera,
analysera och möta informationskampanjer, vilket försvåras av störningar i
informationsinfrastrukturen. Å andra sidan försämras då även möjligheten att iscensätta
informationskampanjer och sprida falsk information.
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Eskalering med stora störningar på nationell infrastruktur, akut livsmedelsbrist och förekomst av
våldsutbrott finns uppenbara risker för civilbefolkningens fysiska välmående.

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
Även om samhällets funktionalitet tekniskt sett endast marginellt påverkas i förloppets inledning så
kan den påverkas om människor pga. oro och rädsla sjukskriver sig eller uteblir från jobbet. Även
mindre störningar i lokal och regional elförsörjning, liksom i data- och telekomsystemen, bidrar till
förstärkta störningar i andra system, exempelvis livsmedelsförsörjningen, betalningssystemen,
vatten- och avloppssystemen, fjärrvärmen och transportlogistiksystemen, som i sin tur får ytterligare
spridningseffekter. Ett exempel är elavbrott som medför att tankstationer inte fungerar, vilket efter
kort tid försvårar transporter av exempelvis livsmedel, postförsändelser, reservdelar,
sjukvårdsmateriel och personal. Även samhällsfunktioner med reservkraft kan påverkas av mindre
men återkommande elavbrott om nytt bränsle inte hinner fyllas på i tid innan nästa elavbrott
uppstår. Det kan exempelvis gälla avloppsreningsverk, trafikledningscentraler, sjukhus,
jordbruksanläggningar och lager i livsmedelskedjan.
Större störningar som drabbar nationell elförsörjning samt data- och telekommunikation kan skapa
omfattande följdeffekter i en rad sektorer. Det kan exempelvis gälla det elektroniska
recepthanteringssystemet för utskrivna läkemedel, bankers internetservicefunktioner,
livsmedelskedjornas beställningssystem och lagersaldon, den spårbundna kollektivtrafikens
signalsystem samt informations- och nyhetsförmedlingen.
Begränsningar av importflödena till Sverige får svåröverskådliga följdeffekter eftersom detta inte
bara omfattar färdiga produkter utan även insatsvaror till exempelvis livsmedels- och
tillverkningsindustrin samt inte minst reservdelar och underhålls- och reparationsmateriel.
Att hantera stora infrastrukturella störningar samt att återställa funktionalitet är en utmaning
oavsett händelseförlopp. Sådana insatser måste kunna ledas och försörjas med materiella resurser
samt kompetens och arbetskraft. Till skillnad från vid en ”naturlig” kris kan en antagonist på olika sätt
försöka att ytterligare försvåra hanterings- och återställningsarbete, exempelvis genom att störa
ledningsfunktioner.
Vissa uppgifter som åläggs polis, räddningstjänst och akutsjukvård kan komma att nedprioriteras om
dessa aktörer överbelastas av kraftig ökning av olyckor. I ett skede där särskilt utsatta människor är i
behov av extra resurser från redan hårt belastad kommunal vård- och omsorgspersonal kan andra
kommunala funktioner komma att nedprioriteras.
Desinformation som måste dementeras tar myndigheternas resurser i anspråk och undergräver
också myndigheternas trovärdighet i att kommunicera läget framöver, då en faktisk höjning av
hotnivån kan bli aktuell. Att nå ut med korrekt och saklig information kan i sin tur mildra indirekta
effekter av störningar, exempelvis hamstring av livsmedel och drivmedel.
Påverkan och påtryckningar mot beslutsfattare inom privat samhällsviktig verksamhet kan
exempelvis beröra godstransporter, apotek och läkemedelstillverkning, banker, energi, mobiltelefoni
och internet, dagligvaruhandel samt privat hälso- och sjukvård.
Oavsett anledning till eventuella sjukdomsutbrott drabbas indirekt samhällets funktionalitet av
sjukfrånvaro då samhällsfunktioner blir underbemannade. Bemanningen av samhällsviktiga
funktioner försvåras också om människor som tillhör resursstarka grupper, med hänsyn till sin egen
och sina familjers säkerhet, väljer att lämna sina boendeorter eller resa utomlands.
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Förutsättningar för att stödja Försvarsmakten
Det bör noteras att om det inte råder höjd beredskap är det kanske så att det förväntas att
Försvarsmakten ska stödja krisberedskapen och det civila samhället, snarare än att Försvarsmakten
ska motta stöd. Dock Försvarsmaktens stöd till samhället måste hela tiden vägas mot utförandet av
de egna uppgifterna och detta kan leda till behov av samordning mellan militära och civila resurser.

Exempel på variationer
Diplomatiska medel kan exempelvis vara fientlig retorik, restriktioner och persona non grata,
avbrutna kontakter samt ultimatum och hot om våld. Förutom faktiska angrepp kan enbart hot om
stridshandlingar vara ett sätt att påverka beslutsfattare och befolkning. Sådana hot skulle även kunna
omfatta massförstörelsevapen.
Ekonomiska medel kan vara marknadspåverkan, avtalsbrott, sanktioner, avbrutna
handelsförbindelser, ökat inflytande över svensk infrastruktur och övertagande av svenska tillgångar
utomlands.
Politiska medel kan exempelvis vara subversiv verksamhet och politisk infiltration samt att påverka
Sverige via påverkan på andra länder och organisationer (t.ex. EU). Påverkansoperationer omfattar
hela maktmedelsfältet och kan förstås som en samordnad användning och skräddarsydd blandning
av exempelvis diplomatiska aktiviteter, informationsoperationer, militära operationer och
ekonomiska aktiviteter bortom en stats öppna, accepterade och lagliga aktiviteter för att uppnå sina
politiska mål. Det kan exempelvis handla om försök att påverka politiskt beslutsfattande och den
allmänna opinionen exempelvis genom stöd till ytterlighetsrörelser, informationsoperationer och
desinformationskampanjer.
Många av de tänkbara gråzonsaktiviteterna överlappar varandra. Exempelvis kan iscensättande av
terrorhandlingar ses som både som ett politiskt och ekonomiskt maktmedel som också kan förväntas
ha psykologiska effekter, vilket också militära maktdemonstrationer, informationsoperationer,
internetaktivism och påtryckningar mot enskilda beslutsfattare kan förväntas ha.
På informationsarenan återfinns därutöver exempelvis cyberangrepp mot samhällsfunktioner,
informationsintrång och cyberspionage mot företag och myndigheter, kompromettering av
beslutsunderlagsdata samt nätattacker riktade mot myndigheter, företag och massmedier. Illegal
underrättelseinhämtning, iscensättning av kriminalitet, personhot och sabotage kan ses som
okonventionella metoder mer eller mindre associerade med militära maktmedel såsom
specialoperationer, blockader samt angrepp/krigföring genom ombud.
Ombud för angrepp kan i stort sett vara vem som helst i en gråzonssituation. Den externe statlige
antagonisten kan i gråzonen även utnyttja interna antagonister, exempelvis radikaliserade aktivister,
kriminella grupperingar, den internationellt organiserade brottsligheten samt terrorister.
Ytterligare utmaningar för krisberedskapen och det civila försvaret och komplicerar den breda
gråzonshotbilden är att det som normalt omfattar den ordinarie civila krisberedskapens hotbilder bör
också ingå i totalförsvarets gråzonshotbilder, men inte med samma utgångspunkt. Den externa
antagonisten kan skapa ”olyckor”, infrastrukturella störningar, smittspridning och underblåsa social
oro. Antagonister kan inte skapa extrema väderhändelser, klimatförändringar eller naturkatastrofer
men dessa händelser kan ändå exploateras, när de väl uppstår, av såväl interna som externa
antagonister, exempelvis i form av samhällsbelastande kriminalitet eller desinformation för att
minska allmänhetens förtroende för myndigheter och regering.
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Antagande utifrån hotbilden och strategiskt viktiga områden12
En händelseutveckling kan ske snabbt och med mycket kort varsel där Sverige och länet utsätts för
hot om militära maktmedel, väpnat angrepp eller annan påverkan. En sådan utveckling kan föregås
av ett försämrat omvärldsläge (gråzonsläge) med ett antal betydande störningar i länets
samhällsviktiga funktioner. Syfte bedöms vara att påverka vårt beslutsfattande, handlingskraft och
vår trygghet.
Sådana händelser bedöms kunna utgöras av störningar i betalningssystemet, påverkan på
energiförsörjning, data och telekommunikationer, psykologiska påverkansoperationer, blockerad
varutillförsel, hotfull uppträdande och övningsverksamhet samt minering av viktiga farleder.
Åtgärder och agerande i förskedet ska därför utgöras av samtliga aktörers fortlöpande
informationsinhämtning och med bedömning av utvecklingen i kombination med uppdaterade
planverk, väl övade sambands- och rapproteringsvägar, löpande utbildning och övning av personal
samt i övrigt vidta de förberedelser som måste till. Allt ska syfta till att höja vår totalförsvarsförmåga i
länet.
Ett angrepp mot Sverige och länet bedöms kunna inledas med att en motståndare genomför
avståndsbekämpning (tex med robotar och kryssningsmissiler) mot Försvarsmaktens objekt och
anläggningar inom hela länet i syfte att försvåra svensk mobilisering. Sådan avståndsbekämpning
bedöms kunna föranleda stort skadeutfall på människor, infrastruktur och på anläggningar i form av
ras och bränder. Motståndaren antas inrikta bekämpningen mot Försvarsmaktens marin- och
flygbasområden, mobilisering och mobiliseringsförråd, civila hamnar och järnvägsknutpunkter som är
av betydelse för försvarsansträngningarna, ledningsplatser och andra viktiga försvarsanläggningar.
I syfte att störa varutillförseln bedöms det inte uteslutet att en motståndare på olika sätt försvårar
situationen i och flöden ut från Göteborgsregionen. Motståndarens åtgärder kan kompletteras med
förment uppfattade fredsolyckor som skogsbränder.
I ett senare skede kan motståndaren ha tagit delar av södra Sverige och delar i anslutning till
huvudstaden samt på Gotland. Från dessa områden bedöms fortsatt avståndsbekämpning kunna ske
mot större delar av länet.
I en väpnad konflikt i Sveriges närområde eller på svenskt territorium bedöms militärt stöd från
annan nation(er) komma att tillföras till eller grupperas i eller förflyttas genom Västra Götaland. Ny
hotbild kan uppstå beroende på val av grupperingsplats och transportvägar för tilltransport.

Försvarsmaktens fredstida organisering i Västra Götaland13
Västra Götaland har en hög koncentration av utgångsgrupperade militära förband, hemvärnsförband,
flygvapnets baser och basområden för marinens verksamhet.
I länet finns Försvarsmedicincentrum (FöMedC) i Göteborg vars uppgift bl.a. är sjukvård.
Livregementets husarer (K 3) i Karlsborg vars uppgift bl.a. är att utveckla och utbilda
underrättelseförband, luftburna förband och nationella skyddsstyrkor. K 3 bedriver också verksamhet
inom överlevnads- och fallskärmstjänstområdet.

12
13

Länsstyrelsen Västra Götaland och Räddningstjänsten i Östra Skaraborg
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/#/organisation, hämtad 2020-11-17, kl. 17.56.
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Markstridsskolan (MSS) i Skövde vars uppgift bl.a. är att utbilda officerare och ansvarar även för
utveckling inom markstridsområdet.
Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs vars uppgift bl.a. är att vara bas för stridsflyg och transportflyg,
Vid F 7 utbildas också stridsflygpiloter till Flygvapnet.
Skaraborgs regemente (P 4) i Skövde vars uppgift bl.a. är att utbilda personal till en brigadstab, två
mekaniserade bataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. Regementet
använder stridsfordon 90 och stridsvagn 122.
Trängregementet (TrängR) i Skövde vars uppgift bl.a. är att vara Försvarsmaktens resurs som har
hand om logistik så som förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikations- och
sjukvårdstjänst. Här finns också Försvarsmaktens logistik- och motorskola.
Västra Militärregionen (MRV) har sin stab i Skövde. MRV vars uppgift bl.a. är att utbilda och leda
hemvärnsförband i länet samt har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna
verksamheten som sker inom Västra Götaland. Hemvärnsförbanden bestå bl.a. av
bevakningskompanier och insatskompanier. Bevakningskompanierna är stationära förband som
verkar lokalt, och av insatskompani är taktiskt rörliga förband med mer krävande uppgifter.
Insatskompanierna förflyttar sig med bandvagn, terrängbil och specialutrustade minibussar. De kan
därmed kraftsamla dit Försvarsmakten behöver dem som bäst.
Hemvärnet löser också uppgifter längs Sveriges kuster med båtburna enheter,
informationsinhämtning genom spaning och ytövervakning med underrättelsekompanier. Vidare
finns CBRN-plutoner (hanterar kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser),
trafikplutoner, pionjärplutoner (ingenjörförband) och granatkastarplutoner.
Hemvärnsbataljoner i länet14:
•
•
•

•
•

•

14

Kinnebataljonen (38:e hemvärnsbataljonen) som har Mariestads kommun och Götene
kommun som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde.
Bohusbataljonen (40:e hemvärnsbataljonen) har Vänersborg, Trollhättan, Bohuslän och
Dalslands område som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde.
Göteborgs södra bataljon (41:a hemvärnsbataljonen) omfattar centrala Göteborg samt
Mölndal och består av två insatskompanier, ett bevakningskompani och ett
underrättelsekompani.
Göteborgs norra bataljon (42:a hemvärnsbataljon) som har ansvars- och upptagningsområde
i norra delarna av Göteborg.
Göteborgs skärgårds bataljon (43:e hemvärnsbataljon) som är främst inriktad mot att verka i
Göteborgs hamn med farled och skärgård men skall också kunna lösa uppgifter på andra
platser längs kusten.
Älvsborgsbataljonen (44:e hemvärnsbataljonen) som har ett ansvars- och
upptagningsområde som omfattar Alingsås, Bollebygds, Borås, Herrljunga, Härryda, Lerum,
Marks, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda kommuner.

Organisation - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se), hämtad 2021-01-04, kl. 15:51
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Försvarsmaktens övningsfält I länet; Skövde, Kvarn, Skredsvik, Remmene, Göteborg, Såtenäs,
Karlsborg.15

Folkrätten16
I planläggningen och samordningen mellan militär verksamhet och civil verksamhet är det viktigt att
beakta Folkrätten så att inte du utsätter civilbefolkningen, dvs medborgarna - dina nära och andras
nära för hot och risker som inte behöver tas.
Övergripande belyser Folkrätten fyra principer; distinktion, proportionalitet, försiktighet och
förbudet mot att orsaka onödigt lidande och överflödig skada. Det handlar om att krigföringen ska
inriktas på att:
•

försvaga motståndarens stridskrafter

•

att civila personer och civil egendom inte ska drabbas i
större utsträckning än vad som är militärt motiverat

•

att lidandet för såväl de som deltar i stridigheterna och de
som annars drabbas av kriget ska minskas

Distinktion
Innebär att de stridande parterna alltid måste skilja mellan militära mål å ena sidan och civila
personer och civila objekt å den andra sidan, och att anfall endast får riktas mot militära mål. Med
militärt mål avses personer och objekt som det innebär en avgjord militär fördel att attackera. Det
kan röra sig om den andra sidans väpnade styrkor, stridsvagnar, krigsfartyg och stridsflygplan, men
även militära baser, ammunitionslager och fabriker som tillverkar vapen.
Det är viktigt att understryka att den humanitära rättens bestämmelser inte innebär något
fullständigt skydd för civila. Civila personer och objekt förlorar sitt skydd och blir militära mål för det
fall och under den tid som de ”direkt deltar” i konflikten. Därutöver riskerar personer med civil status
drabbas av effekterna av ett militärt anfall genom att befinna sig i eller i närheten av ett militärt mål
som får attackeras.

Proportionalitet
Proportionalitet kompletterar distinktionsprincipen, och innebär att den militära betydelsen av ett
anfall måste stå i proportion till de risker som civilbefolkningen och civil egendom utsätts för.
Principen medför ett förbud mot anfall som leder till civila förluster (s.k. collateral damage) som är
överdrivna i förhållande till den konkreta och direkta militära fördel som kan förväntas. Den militära
betydelsen av anfallen måste stå i proportion till de risker som civilbefolkningen och civila objekt
utsätts för.

Försiktighet
Försiktighet ålägger de stridande att iaktta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att undvika skador på
civila och civila objekt. Bl.a. ska allt som är praktiskt möjligt göras för att kontrollera att anfall endast
riktas mot militära mål. Enligt principen ska stridsmedel och stridsmetoder väljas så att risken för
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/#/organisation, hämtad 2020-11-17, kl. 17.56.
Regeringskansliet och Röda korset, Information om den humanitära rätten, En skrift i totalförsvarets
Folkrättsråds skriftserie, sid 10-13.
15
16
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civila förluster undviks eller minskas, och anfall ska inställas eller avbrytas om det blir uppenbart att
anfallet riskerar medföra oproportionerligt stora civila förluster eller skador.

Försiktighetsprincipen i planläggningen
Det är inte bara den som genomför ett anfall som är bunden av försiktighetsprincipen. Även den som
försvarar sig mot anfall har skyldigheter att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder i syfte att
skydda civilbefolkningen. Bl.a. ska den som försvarar sig undvika att gruppera sig inom eller i
närheten av tätbefolkade områden, samt sträva efter att i möjligaste mån förflytta civila och civila
objekt från områden där strider kommer att äga rum.

Förbud mot överflödig skada eller onödigt lidande
Förbudet mot överflödig skada eller onödigt lidande innebär är det förbjudet att orsaka motpartens
soldater onödig skada och/eller överflödigt lidande.

Demografi Västra Götaland
Länet som helhet består av 49,8 % kvinnor och 50,2 % män. Det är i stort sett samma fördelning som
i riket. I länet är flyttningsöverskottet större bland män än bland kvinnor. 39 av länets kommuner har
ett flyttningsöverskott av både kvinnor och män. När det gäller inrikes flyttningar till och från länet
flyttar fler kvinnor från länet än till medan det omvända gäller för män.

Ålder
Åldersfördelningen i länet är ungefär densamma som i riket men variationen mellan kommunerna är
stor. Andelen äldre är högre bland kvinnor än män i alla kommuner. Befolkningen blir allt äldre och
andelen äldre förväntas att fortsätta öka.

Utrikesfödda
Alla länets kommuner har ett flyttningsöverskott från utlandet för både kvinnor och män. År 2018
hade Västra Götaland 324 000 invånare som var födda utomlands, det motsvarar nästan 19 % av
befolkningen. Topp fem födelseländer (för Västra Götaland och Kungsbacka): Syrien, Irak, Finland,
Iran, Somalia. Vad gäller könsfördelning så anger siffror från 31 december 2018 att den är relativt
jämn mellan kvinnor och män.

Yrkesliv
I Västra Götaland arbetar både kvinnor och män i stor utsträckning. Arbetslösheten är lägre för
kvinnor än för män i länet. Födelseland, utbildningsnivå och kön spelar stor roll när det gäller
möjligheten till arbete. Människor med utländsk bakgrund, funktionsnedsättning, könsöverskridande
identitet eller könsuttryck har lägre representation på arbetsmarknaden. Utrikesfödda kvinnor är,
som exempel, underrepresenterade på arbetsmarknaden jämfört med kvinnor födda i Norden och i
jämförelse med män med liknande bakgrund. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män är
deltidsarbetslösa.
63% av alla som arbetar inom privat sektor är män.
71% av alla som arbetar inom offentlig sektor är kvinnor.
Det vanligaste yrket för kvinnor i länet är undersköterska och det vanligaste yrket för män i länet är
snickare, murare och anläggningsarbetare.
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Inkomst
I Västra Götaland tjänar män mer än kvinnor i länets 49 kommuner. Det skiljer 3,6 miljoner kronor i
lön för en genomsnittskvinna och en genomsnittsman i Sverige under ett arbetsliv.

Barn och familj
Kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
39% av tillfällig föräldrapenning tas ut av män. 28% av utbetalda föräldrapenningdagar tas ut av män.
69% av de deltidsarbetslösa är kvinnor. 61% av de timarvoderade är kvinnor.
Andel invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll uppgår år 2017 till 9,1 % vilket motsvarar
andelen i riket.

Hälsa och fritid
Kvinnor lever i genomsnitt längre än män, men har i många fall sämre hälsa. Dubbelt så många
kvinnor som män är korttids- och långtidssjukskrivna i Västra Götaland. Sjukskrivningen är ofta
arbetsrelaterad. Psykisk ohälsa är den enskilt största orsaken till sjukskrivningar både för kvinnor och
män. Det är också fler kvinnor än män som avlider till följd av psykiskt relaterade sjukdomar.
Kön, könsidentitet och könsroller har betydelse för suicid. Psykisk ohälsa är en riskfaktor för
självmordsförsök och suicid. Suicid är mer än dubbelt så vanligt bland män jämfört med kvinnor, trots
att den rapporterade psykiska ohälsan är lägre än för kvinnor.
Föreningslivet är könssegregerat. Kvinnor och män, flickor och pojkar har inte lika möjligheter till ett
aktivt föreningsliv.
Män/pojkar är huvudsakligen verksamma inom idrott, motor- och hobbyorganisationer, frivilliga
försvarsorganisationer, politiska partier, aktieföreningar och ordenssällskap.
Kvinnor/flickor är huvudsakligen verksamma inom kulturföreningar, sociala omsorgsaktiviteter,
humanitära organisationer, solidaritetsrörelser, religiösa organisationer, föräldraföreningar samt i
handikapp- och patientföreningar.

Kriminalitet och otrygghet
Kvinnor oroar sig i högre grad än män i alla åldersgrupper för att utsättas för våld. En övervägande
majoritet av de anmälda våldsbrotten begås av pojkar/män. Män är sammantaget mer utsatta för
våld än kvinnor. Dock sker våldet mot män oftare i offentliga miljöer och mer sällan i nära relationer.
Ofta handlar det om män som våldför sig på andra män. Det finns tydliga samband mellan mäns
alkoholkonsumtion och utövande av våldsbrott.
Kvinnor utgör majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer, vilket innebär försämrad
hälsa både på kort och på lång sikt. Det är mer än dubbelt så vanligt att kvinnor med
funktionsnedsättning har blivit utsatta för våld i hemmet jämfört med kvinnor utan
funktionsnedsättning.
28 % av invånarna länet i spannet 16–84 år uppger avsaknad av tillit till andra. Andelen motsvarar
rikets.
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Syfte och mål
Bilaga ledning i Plan för civilt för svar för Västra Götaland beskriver ledning av länet, mandat och
ansvar under höjd beredskap.
Bilaga ledning syftar till att inrikta och vägleda för att kunna ställa om länet från fredstida
krishantering och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.
Målet är att omställningen ska kunna göras utan onödiga friktioner om ansvar, roller och uppgifter.
Våra uppgifter och det civila försvarets uppgifter är bland annat att värna civilbefolkningen,
säkerställa samhällsviktiga funktioner och stödja Försvarsmakten.1 Det innebär att reagera på och
kunna hantera beredskapshöjningar. För att möjliggöra detta är det avgörande att samband,
samordning och ledning etableras i tidigt skede. Lägesbild ska kontinuerligt föras och vid behov ska
reservsamband kunna användas. Inom länet ska det finnas beredskap för att kunna fördela länets
resurser. Inom länet ska det finnas beredskap för att kunna evakuera och/eller inkvartera personer
samt att kunna ta emot internflyktingar.

Inriktning och beslut i stort
Inriktning
Att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges
närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under en del av
denna tid. Under del av tiden och inom de tre månaderna ska det planeras för att Sverige är i krig och
krigshandlingar pågår på svenskt territorium med perioder av högintensiva strider och perioder med
lägre stridsintensitet. Under de tre månaderna förutsätts att det råder höjd beredskap och att
logistikflödena med omvärlden har begränsningar men är inte helt avbrutna.2

Beslut i stort
Inledningsvis, utifrån situation och behov, ska egen aktivering av hela eller delar av
krigsorganisationen genomföras. Syftet är att kunna stödja Försvarsmaktens operativa förmåga,
mobilisering och aktivering samt Försvarsmaktens koncentreringstransporter. Därefter ska egna
resurser förberedas eller driftsättas för att vid behov kunna använda reservalternativ. Intern och
extern kommunikation och information ska säkerställas. Åtgärder vidtas för att skydda
civilbefolkningen och säkerställa att samhällets funktionalitet kan upprätthållas så långt som möjligt.
Det innebär att inom samhällsviktiga verksamheter måste verksamhet prioriteras. En lägsta nivå
måste definieras och ambitionsförändringar göras. Verksamhet som är viktig för totalförsvaret är
prioriterat. Det kan innebära att bevaka och skydda regionalt särskilt samhällsviktig verksamhet och
skyddsobjekt. Att stärka skyddet för elförsörjning, telekommunikationer och ledningsorgan är av
betydelse för att kunna samverka och samordna verksamheter inom det civila försvaret men också
för samordning mellan Försvarsmaktens verksamhet och det civila försvaret. I syfte att bidra till
Försvarsmaktens rörlighet och minimera risken för bekämpning av civila är det viktigt så långt det är
möjligt att separera militär och civil verksamhet samt separera militära och civila
transportförbindelser i länet. Avslutningsvis ska vi på bästa sätt bidra till att användningen och
fördelningen av förbrukningsresurser så som drivmedel, livsmedel, läkemedel etc. sker på mest

1
2

Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, JU2020/04658 (delvis)
Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, JU2020/04658 (delvis)
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gynnsamma sätt. Slutligen och avgörande för försvarsviljan, vår motståndskraft och uthållighet är att
upprätthålla kommunikation och information till länets invånare. Vi måste skapa uthållighet över tid.

Ledning och samordning
Länsstyrelsen ska kunna följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är
särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Länsstyrelsen
ska särskilt ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer.3
Myndigheterna ska särskilt samverka med länsstyrelsen i dess roll som områdesansvarig myndighet.
Myndigheterna ska också samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner,
sammanslutningar och näringsidkare som är berörda.4
Länsstyrelsen får, efter beslut från regeringen, omfördela personal mellan myndigheter med
representation i länet.5
Under höjd beredskap och i den omfattning som regeringen beslutar har Länsstyrelsen ansvar enligt
nedan. Vid beredskapslarm eller om det är krig har länsstyrelsen ansvaret som högsta civil
totalförsvarsmyndighet.6

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen;
Är högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet
Får meddela föreskrifter om verksamheten hos andra regionala eller lokala civila myndigheter
Ska upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala myndigheter och angränsande län.
Ska kunna överta befogenheter från regeringen
Får överlåta åt en kommunal myndighet att i ett visst ärende genomföra åtgärder
Om nödvändigt besluta om en åtgärd som det saknas medel för7

Kommuner och Regioner
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret
som kommunen ska bedriva. Kommunstyrelsen skall under höjd beredskap verka för att den
verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till
stånd mellan dem som bedriver verksamheten.8

3 Förordning

(2017:868) med länsstyrelseinstruktion, 2§.
4 Förordning (2015:1052 om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd
beredskap, 10§.
5 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig och
krigsfara m.m., 11§
6 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, 5§.
Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, 6§.
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap, 3 kap, 2, 5§§.
7
8
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Under höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och sjukvården
samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som regionen ska bedriva.9
Kommuner och regioner ska under höjd beredskap hålla Länsstyrelsen informerad om
beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen
respektive regionen.10
Om en kommun eller en region har en för totalförsvaret viktig uppgift och denna blir oskäligt
betungande till följd av krigsskada eller andra utomordentliga förhållanden som orsakats av krig eller
krigsfara, är andra kommuner och regioner skyldiga att lämna hjälp.11
Omfattningen av hjälpen enligt ovan beslutas av länsstyrelsen i det län där den kommun eller den
region som ska lämna hjälpen ligger.12
Under höjd beredskap ska kommunen lämna sådant biträde åt statliga myndigheter som behövs för
att trygga befolkningens och produktionens försörjning med nödvändiga varor.13

Myndigheter
Varje myndighet ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav. I myndigheternas planering för
totalförsvaret ska det ingå att myndigheten under höjd beredskap ska fortsätta sin verksamhet så
långt det är möjligt med hänsyn till tillgången på personal och förhållandena i övrigt.14

Aktivering av ledning och samordning
Aktörer i länet kallas om möjligt via ordinarie fredstida metoder och sambandsmedel till samverkan.
Är detta inte möjligt används ordonnans.
För att besluta om åtgärder kallar Länsstyrelsen till Regionalt informations och samverkans forum
(ISF) för beslutsfattarsamverkan. De personer som deltar i beslutsfattarsamverkan ska ha relevant
mandat gällande egen organisation och verksamhet.
Västra Götalandsregionen (VGR), bevakningsansvariga myndigheter och andra myndigheter och
utpekade aktörer med regional anknytning ska ha beredskap att skicka samverkansperson till
Länsstyrelsen.
Länets kommuner ska ha beredskap att skicka samverkansperson till den ort/orter som Länsstyrelsen
anvisar.
Försvarsmakten (FM) och MRV samverkan och samordning med länets kommuner och VGR sker
inledningsvis genom Länsstyrelsen.

3 kap. 2 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
103 kap. 5 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, 6 – 7 §§ förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
11 4 kap. 2 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
129 § förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
13 8 § förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
14 4 § förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.
9
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Samverkanspersonal ska vara krigsplacerad och ha säkerhetsklassnivå 2, vara tillförlitlig och kunna
hantera sekretessklassad information som rör Sveriges säkerhet.
När omgruppering sker från ordinarie till alternativ och/eller skyddad ledningsplats ska Länsstyrelsen
underrättas.

Struktur för ledning och samverkan
Regeringen och riksdagen
Funktionalitet

Länsstyrelsen

Regionen

Kommunen

Centrala
myndigheter
med
anknytning i
länet

Geografiskt samordningsansvar
Funktionalitet

Geografiskt samordningsansvar

Bilden visar skärningen mellan geografiskt områdesansvar och centrala myndigheters ansvar för funktionalitet.

Uthållighet
Ledningsförmågan på alla nivåer ska kunna vidmakthållas dygnet runt, alla dagar i veckan under
minst tre månader.15
Stödsystem för ledning och samband bör vara oberoende av internet och ha en uthållighet om minst
tre månader.
Anläggningar som fortifikatoriskt skyddade ledningscentraler i bergrum och av betongkonstruktioner
samt krigsbranddammar ska inte avvecklas utan behållas tills vidare instruktioner kommer från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).16
Övervägas bör om viktiga förmågor, tjänster och produkter bör finnas i egen regi och vilka kritiska
produkter som bör lagerhållas i syfte att ha uthållighet.

Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, JU2020/04658 (delvis)
Information rörande totalförsvarsanläggningar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med datum
2021-02-05, diarienummer MSB 2020-16084
15
16
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Kommuner och regioner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd
beredskap (beredskapsförberedelser)17. Det innefattar exempelvis anskaffning av ledningsplatser,
skyddade uppehållsplatser och andra särskild anläggningar som behövs för det civila försvaret.
Vidare är en kommun eller region skyldig att ha reservanordningar och reparationsberedskap inom
områden såsom försörjning av elektricitet, gas, värme, vatten och avlopp.18 Med
beredskapsförberedelser menas samtliga åtgärder som vanligtvis behövs för att kunna hantera
verksamheten under höjd beredskap.

Beslutsfattande i länet
En mängd olika beslut kan komma att fattas under höjd beredskap. I vissa av dem har Länsstyrelsen
ensamt beslutmandat, i andra frågor är det kommuner eller andra myndigheter som har
beslutsmandat. Det är viktigt att de beslut som fattas är samstämmiga och ger en gemensam önskad
effekt.

Samrådsmöten inför Länsstyrelsens beslut
När Länsstyrelsen har det formella beslutsmandatet strävar vi efter att bereda ärendet i samråd med
andra berörda aktörer.19 Samråd kan genomföras på olika sätt. När praktiska och tidsmässiga
möjligheter finns, kan Länsstyrelsen kalla till ett samrådsmöte med alla berörda aktörer för att få in
beslutsunderlag och för att förankra kommande beslut. Länsstyrelsen kan även samråda genom
remissförfarande, vilket under normala förhållanden är det vanligaste.
När tidsmässiga, praktiska eller säkerhetsmässiga skäl begränsar möjligheten till breda samråd, kan
Länsstyrelsen komma att välja några av de berörda aktörerna för att stämma av kommande beslut
med, genom snabb remiss eller muntligt samråd.

Möten för överenskommelser om beslut
När andra aktörer, såsom samtliga kommuner i länet, har beslutsmandat kan Länsstyrelsen samla alla
berörda i syfte att skapa samsyn eller få till stånd en gemensam inriktning. När det är möjligt kan
överenskommelser träffas om hur aktörerna ska agera, exempelvis fatta samstämmiga beslut i sina
respektive organisationer. Det är då viktigt att deltagarna har beslutsmandat, tydligt
förhandlingsmandat eller en god uppfattning om vad som är möjligt att fatta beslut om i den egna
organisationen.

Samråd genom samverkanspersoner
Om Länsstyrelsen har samverkanspersoner från andra myndigheter hos sig, kan de användas för
samråd och ge värdefull information om hur den representerade myndigheten kan ställa sig i en
fråga där Länsstyrelsen ska fatta beslut eller där det behövs samstämmiga beslut mellan aktörer. Det
är då viktigt att samverkanspersonerna har tydliga mandat från sin egen organisation.

Att höja beredskapen
Under fred
Hotbilden i gråzonen är komplex och diffus. Den tillåter inte en lika tydlig gränsdragning mellan fred
och krig. I takt med förändringar i omvärlden, hur den säkerhetspolitiska situationen påverkar Sverige
tex. genom påtryckningar, sanktioner, spridning av desinformation, sabotage och
3 kap. 1 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
18 Se lagkommentar till ovan bestämmelse, författare Karl Lorentzon.
19 Se 8 § Förvaltningslag (2017:900) Svensk författningssamling 2017:2017:900 t.o.m. SFS 2019:981 - Riksdagen
17
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maktdemonstrationer, ställer gråzonen stora krav på beslutsfattande och agerande. Gråzonen
påtalar särskilt dilemmat förknippat med den initiala osäkerheten om att förstå om det som sker
utgör medvetna handlingar eller inte.
För händelser inom det som kallas gråzonen, och om regeringen inte har höjt beredskapen, har
Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet
för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet.
Länsstyrelsen ska vid en allvarlig kris, som berör länet eller medför behov av samverkan med
kommuner eller andra aktörer, omgående upprätta en ledningsfunktion för bland annat samordning
och information. Länsstyrelsen är sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska
område.20
Vidare ska Länsstyrelsen noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är
särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels om händelser som inträffat i länet.
Länsstyrelsen ska också på alla sätt försöka upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala
myndigheter och länsstyrelserna i angränsande län.21
Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet och den högsta civila
totalförsvarsmyndigheten inom länet.22 Övriga myndigheter ska samverka med Länsstyrelsen i dess
roll som områdesansvarig myndighet.23
Innan en statlig myndighet meddelar ett beslut som är av väsentlig betydelse för ett län, ska
myndigheten samråda med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska samråda med andra statliga
myndigheter i och utanför länet i sådana frågor inom Länsstyrelsens verksamhetsområde som
påverkar eller har betydelse för den myndighetens verksamhet.24
Under fred, innan beredskapen höjs, ska Länsstyrelsen efter förfrågan från Regeringskansliet eller
MSB lämna den information som behövs för samlade lägesbilder.25
När beredskapen höjts (till skärpt eller högsta beredskap) ska Länsstyrelsen, förutom till regeringen,
även lämna Försvarsmakten underlag, rapportera, så att Försvarsmakten kan fullgöra sin
informationsskyldighet till regeringen.26

Beslut om att höja beredskapen
Regeringen
Regeringen beslutar om att höja beredskapen (skärpt beredskap, högsta beredskap och
beredskapslarm). Beslutet meddelas på det sätt som regeringen bestämmer. Förfogandelagarna
aktiveras omedelbart vid beredskapslarm.27

Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap
Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap
22 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
23 Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd
beredskap
24 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
25 Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd
beredskap
26 Förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
27 1 och 6 §§ lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
20
21
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Länsstyrelsen
I fall där krigstillstånd kan konstateras och förbindelsen mellan en del av riket och regeringen inte alls
eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller omedelbara åtgärder annars måste
vidtas har Länsstyrelsen möjlighet att tydliggöra vilket tillstånd som råder.28 29 Länsstyrelsen kan fatta
beslut om beredskapslarm för Västra Götalands län.

Samordning i syfte att skapa handlingsberedskap
Om situationen kräver, kan länsstyrelserna och andra myndigheter, kommuner i länet och regionen,
efter samråd med varandra, gemensamt höja beredskapen inom sin fredsmässiga verksamhets
ramar. Om det är krig och om det förekommer stridshandlingar på svensk mark är myndigheter,
regionen och kommunerna skyldiga att handla som om beslut om högsta beredskap förmedlats.

Myndigheter, kommuner och regionen
Varje myndighet, kommun och region som kan konstatera att Sverige befinner sig i krig ska handla
som om beslut om högsta beredskap förmedlats.30 Myndighet, kommun och region som kan
konstatera att Sverige befinner sig i krig rapporterar omedelbart till Länsstyrelsen.
Myndigheter, kommuner och regioner har möjlighet att höja sin beredskap inom sin fredsmässiga
verksamhetens ramar, utan beslut från regeringen. Höjningen kan tex. utgöras av översyn av planer,
övningar och anpassning av den ordinarie verksamheten.31

Övertagande av mandat från regeringen
Länsstyrelsen kan vid vissa situationer överta mandat från regeringen.32 Detta gäller om Sverige är i
krig och förbindelsen mellan en del av riket och riksstyrelsen inte alls eller endast med avsevärda
svårigheter kan upprätthållas eller omedelbara åtgärder annars måste vidtas. Länsstyrelsen ska
fullgöra de uppgifter som enligt 8 kap. regeringsformen ankommer på regeringen samt att besluta att
en lag i ett visst ämne ska börja tillämpas. I sådana fall ska Länsstyrelsen självständigt genomföra de

Om krig råder och förbindelserna mellan Länsstyrelsen och länsstyrelserna och regering/riksdag med
svårighet kan upprätthållas får Regeringen överlåta åt Länsstyrelserna att tillkänna ge beslut om högsta
beredskap i hela landet genom beredskapslarm. Regeringen har rätt att överlåta till en annan myndighet att
sätta en beslutad lag i tillämpning, även om den tillhör det obligatoriska lagområdet. Ett exempel på det
undantaget är beslut om att tillkännage högsta beredskap i hela landet genom beredskapslarm, 9 §
förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Rätten att besluta om beredskapslarm skulle
därmed kunna tas av en annan myndighet. En rimlig tolkning här är att betrakta undantaget i kombination med
till exempel 13 § lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m. Den ger länsstyrelserna rätt att inom sina respektive områden fullgöra uppgifter
som enligt 8 kap. RF ankommer på regeringen och besluta att en lag i visst ämne ska börja tillämpas.
Bestämmelsen gäller endast i fall där krig råder och förbindelsen mellan en del av riket och riksstyrelsen inte
alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller omedelbara åtgärder annars måste vidtas.
29 Marika Ericsson, Försvarshögskolan – Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, 2019, Krisberedskap
och totalförsvarslagstiftning – En bilaga till förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige, sid 20.
30 Möjligheten att besluta om att höja beredskapen har lyfts vid olika tillfällen genom åren. Bland annat har
framhållits att delegationen ovan till (dåvarande Civilbefälhavaren) och länsstyrelserna ska gälla endast under
krig, men ska givetvis utnyttjas i förväg och inte först efter att Länsstyrelsen tappat kontakten med regeringen.
I förarbeten till Lagen om totalförsvar och höjd beredskap framhålls att i Sverige per automatik råder högsta
beredskap om det är krig och om det förekommer stridshandlingar på svensk mark. Dock är detta inte något
som en regional eller lokal myndighet bör göra på egen hand, regeln är avsedd att utgöra en yttersta garanti.
Prop.1992/93:76, sid 57.
31 Prop. 1992/93:76, sid 42
32 15 kap. 8 § regeringsformen (1974:152).
28
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åtgärder som behövs för den civila försvarsverksamheten och till stöd för det militära försvaret.
Delegeringen begränsas till det geografiska områdesansvaret och avser endast Västra Götalands län.
Vid situationer där Länsstyrelsen tappar kontakten med regeringen och Länsstyrelsen övertar mandat
från regeringen ska detta kungöras.

Definitionen för krig
Definitionen för krig är bred. Krig kan genomföras med olika medel och med fientliga avsikter som tar
sig olika uttryck. Krigsfara är ett förestående fientligt anfall mot Sverige. Att exemplifiera situationer
som beskriver detta är svårt. Utomordentliga förhållanden kan vara föranlett av krigshandlingar och
vara situationer med oerhört ansträngt försörjningsläge, att samhällsviktiga funktioner är utslagna, så
människors liv och hälsa hotas.33

Beslut under ockupation34
Varje offentligt organ ska på ockuperat område handla på det sätt som bäst gagnar
försvarsansträngningarna och motståndsverksamheten samt civilbefolkningens skydd och svenska
intressen i övrigt. Inte i något fall får ett offentligt organ meddela ett beslut eller vidta en åtgärd som
i strid mot folkrättens regler ålägger någon av rikets medborgare att lämna ockupationsmakten
bistånd.
Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får inte hållas på ockuperat område.

Ledningsplats
Om kommun, region eller myndighet med anknytning i länet omgrupperar från ordinarie till
alternativ ledningsplats ska detta meddelas Länsstyrelsen, L 3 funktionen (Länsstyrelsens
stabsfunktion för insats och genomförande).

Sambandsmedel
Kärnan är robust och öppet samband. Val av sambandmedel styrs av ledningsbehovet och av vilken
informationssäkerhetsklassning som informationen har som ska kommuniceras. För att förenkla och
underlätta kommunikation ska så långt som möjligt – utan att röja sekretessbelagda uppgifter –
ordinarie sambandmedel användas.

Öppna sambandsmedel
Ordinarie öppet samband utgörs av: Telefon/mobil, e-post och RAKEL.
Länsstyrelsens och Enheten för samhällsskydd och beredskaps (ESB) sambandskatalog används så
långt det är möjligt.
Respektive aktör bör eftersträva funktionsnummer/gruppnummer,
funktionsbrevlådor/gruppbrevlådor för e-post i syfte att hålla nere ändringar till Länsstyrelsens
sambandskatalog. Telefonnummer och funktionsmejl till stabs- och ledningsfunktioner ska delges
Länsstyrelsen och angränsande kommuner.

Sambandsmedel för sekretessklassad information
Ordinarie samband för säkerhetsskyddsklacificerad information upp till nivå Hemlig utgörs av:
filkrypto PGBI (Informationssystemet Signe), filkrypto MGS, faxkrypto MGM och kryptotelefon MGL.

33
34

Prop. 1992/93:76, sid 47
15 kap. 9 § regeringsformen (1974:152).
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Kommuner och regioner ska ha filkrypto PGBI (Signe).
Myndigheter med anknytning till länet bör ha filkrypto MGS, faxkrypto MGM och kryptotelefon MGL.

Krav på sambandsmedel vid ledningsplats
Ordinarie ledningsplats: Ordinarie sambandsmedel men minst ordonnans. Förmåga till signalskydd
ska finnas.
Alternativ ledningsplats: Ordinarie sambandsmedel men minst ordonnans. Förmåga till signalskydd
ska finnas.
Skyddad ledningsplats: Ordinarie sambandsmedel men minst ordonnans. Förmåga till signalskydd ska
finnas.

Reservsamband
Reservsamband för öppen och hemlig information är ordonnans med ordonnanskuvert.
Respektive kommun, VGR och myndigheter med anknytning till länet ombesörjer ordonnans för egen
organisations behov och i syfte att kunna nå samverkande aktörer.
Personal för ordonnans bör vara krigsplacerad och inplaceras i säkerhetsklass. Personal uttagen för
att vara ordonnans ska vara tillförlitlig, kunna hantera sekretessklassad information som rör Sveriges
säkerhet och ha utbildning för uppdraget.

Sambandstablå
Öppna sambandsmedel och sambandsmedel för sekretess åskådliggörs i samandstablå för Västra
Götaland. Sambandstablån visar vilka sambandsmedel som är brukbara. Den uppdateras och skickas
ut av Länsstyrelsen.

Rapportering och orientering/information
Regelbunden rapportering
Vid Höjd beredskap ska Länsstyrelsen rapportera till Försvarsmakten/MRV samt hålla regeringen
underrättad om läget i länet.
Kommuner, VGR och myndigheter med anknytning i länet ska rapportera till Länsstyrelsen om läget
(situationen) inom sitt geografiska ansvarsområde och om hur funktionaliteten upprätthålls.
Räddningstjänsterna ska rapportera till Länsstyrelsen och med kopia till kommunen. Se bilaga 7.3
Räddningstjänst under höjd beredskap.
Ovan nämnda rapporteringsskyldiga aktörer ska 1ggr/dygn, kl. 12.00, rapportera till Länsstyrelsen
(öppen rapport)
Vid rapportering ska sekretess beaktas.
Rapportering kan ske genom tal, digitalt (data) eller analogt (papper med anteckningar/skiss).

Innehållet i rapporten för regelbunden rapportering
Rapporten ska innehålla information från de senaste 24h om en beskrivning av läget i stort inom
ansvarsområdet avseende;
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•
•
•
•
•

Händelser av betydelse (vad, var – geografisk position och/eller lägesangivelse)
Konsekvenser (på kort och lång sikt för att kunna upprätthålla (samhällets) funktionalitet)
Genomförda och planerade åtgärder (på kort och lång sikt för att kunna upprätthålla
(samhällets) funktionalitet)
Resursbehov (behov av förstärkning, ransonering)
Behov av beslut

Särskild rapportering
Vid behov och särskilda omständigheter ska särskild rapport omedelbart skickas eller ringas in till
Länsstyrelsen. Rapporten ska innehålla:
Stund – tidpunkt när händelsen inträffade
Ställe – platsen där händelsen inträffade (geografiskt namn och om möjligt lägeskoordinater)
Styrka – antal (hur många är inblandade i händelsen)
Slag – objekt (vilka objekt/vad berörs av händelsen)
Sysselsättning – verksamheten (vad har hänt, vad händer)
(Symbol – märkning, nummer eller färg (om det är relevant information))
Sagesman – vem (den som har rapporterat händelsen)

Länsstyrelsens rapportering till regeringen
Länsstyrelsen ska rapportera till regeringen om det som är särskilt viktigt för regeringen att ha
vetskap om, dels om händelser som inträffat i länet.35

Länsstyrelsens rapportering till Försvarsmakten och MRV
Civillägesrapport skickas till Västra Militärregionen. Rapportering enligt rapportmall MRV GROP
2020-2022 Bilaga w (kopia på Bilaga W finns längre ner i mejlet)

Orientering/information
Försvarsmakten/MRV orienterar Länsstyrelsen om militära verksamhet som berör eller kommer att
påverka länet och kommunerna i länet.

Lägesbild
Lägesbild för länet syftar till att ge en bild av läget/situationen som rådet i Västra Götalands län och
vara underlag för beslut och åtgärder på kort och lång sikt. Länets lägesbild bygger på inkommande
rapporter från länets kommuner, myndigheter med anknytning till Västra Götalands län och andra
aktörer. Även angränsande läns lägesbild ska finnas vid Länsstyrelsen.
Lägesbilden uppdateras dagligen. Länsstyrelsen skickar ut/delger lägesbild och orientering om
situationen i länet och angränsande län dagligen senast kl. 17.00

Gemensamma beredningar
Syftet med beredningar, som kan genomföras i formen av ISF, är att skapa tillräckligt omfattande
underlag inför chefsbeslut eller minska tiden för beredning av viktiga och tidskritiska beslutsunderlag.
Följande beredningar ska kunna genomföras mellan länsstyrelserna, MRV, berörda regionala aktörer
och kommuner.
Transport- och trafikberedningar

35

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, §2.
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Disposition av vägnät, järnvägsnät och hamnar. Upprättande av särskilda stråk och noder för
transporter. Begränsningsfrågor. Kollektivtrafikfrågor.
Underrättelse- och säkerhetsberedningar
Hotbilder, beredskapsnivåer, aktuellt läge och prognoser. Skyddsobjektsfrågor. Polisiärt arbete.
Gränsövervakning. Säkerhetsskydd.
Fältarbetsberedningar
Samråd kring spärrning, blockering, undanförsel, förstöring av civil infrastruktur samt lagning och
reparation, räddning och röjning.
Civillägesberedningar
Befolkningsskydd, varning av allmänheten, skyddsrum. Räddningstjänst och undsättning. Skola,
omsorg. Läget i kommunerna.
Sambandsberedningar
Förbindelser nationellt, regionalt och lokalt. Signalskydd, kryptografiska funktioner.
Försörjningsberedningar
Livsmedelsförsörjning. Drivmedel. Förnödenheter. Läkemedel
Hälso- och sjukvårdsberedningar
Hälso- och sjukvårdsfrågor. Smittskydd. Krigsveterinärtjänst.
Värdlandsstödsberedningar - VLS
Förberedelser och hantering avseende mottagning av utländska civila och militära enheter.
Gränsavtal.
Kriskommunikation och psykförsvarsberedningar
Kriskommunikation, opinionsläge. Kommunikativ lägesbild. Psykologiskt försvar. Läget kring
nyhetsförmedling. Påverkansoperationer.
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Kopia på MRV Civillägesrapport ur MRV GROP 2020–2022 Bilaga W
Civillägesrapport

Civillägesrapport från:
Tidsnummer:
Avser område/plats:

1

Sammanfattning av civilläge inom eget område

(Här skall framgå en övergripande beskrivning av civilläget i området. Inkluderar även aspekter som
påverkansoperationer, social oro, andra tillstånd)

2

Samverkansläget

2.1

Genomförd och pågående

(Genomförd och pågående civil-militär samverkan)

2.2

Kommande och planerad

(Kommande och planerad civil-militär samverkan)

3

Beskrivning av läget avseende samhällsviktig verksamhet (sektorer)

3.1

Energiförsörjning

(Produktion och distribution av el, fjärrvärme, bränslen och drivmedel)

3.2

Finansiella tjänster

(Betalningar, tillgång till kontanter)

3.3

Handel och industri

(Bygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel)

3.4

Hälso- och sjukvård samt omsorg

(Akutsjukvård, läkemedelsförsörjning, omsorgsverksamhet, smittskydd)
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3.5

Information och kommunikation

Medel: (Mobil och fast telefoni, internet, radiokommunikation, produktion och distribution av post,
dagstidningar, webbaserad information, sociala medier)
Informativt innehåll: (Påverkansoperationer, social oro, andra tillstånd)

3.6

Kommunalteknisk försörjning

(Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, väghållning)

3.7

Livsmedel

(Tillgänglighet och status)

3.8

Offentlig förvaltning

(Lokal, regional, nationell ledning, begravningsverksamhet)

3.9

Skydd och säkerhet

(Domstolsväsende, åklagarverksamhet, kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst,
alarmeringstjänst, tullkontroll, gränsskydd, bevakning, säkerhetstjänst)

3.10

Socialförsäkringar

(Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring)

3.11

Transporter

(Flyg-, järnvägs-, sjö-, och vägtransport, kollektivtrafik)

4

Prognoser

(Här beskrivs de viktigaste förändringarna i civilläget som kan förutses på längre sikt)

5

Konsekvenser

5.1

Civillägets påverkan på egen verksamhet

(Här beskrivs hur vår verksamhet påverkas av civilläget nu respektive bedöms påverkas i framtiden)

5.2.

Vår verksamhets påverkan på civilläget
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(Här beskrivs hur civilläget påverkas av vår verksamhet nu respektive bedöms påverkas i framtiden)

6

Samverkansfrågor och behov av stöd från högre chef

7

Övrigt
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Bilaga 7.1 Befolkningsskydd - skyddsrum (öppen bilaga)
7.1.1 Skyddsrum
Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som beslutar om behovet av skyddsrum
och inom vilka områden inom landets kommuner som skyddsrummen ska vara belägna. MSB ska
även föra register över samtliga skyddsrum som finns och planeras.1
Skyddsrum ska vara utformade och utrustade för att stå emot verkningarna av sådana stridsmedel
som kan antas komma till användning i krig. Om det krävs skyndsamma åtgärder för skydd av
befolkningen i krig får skyddsrummen utformas och utrustas så att de i största möjliga utsträckning
står emot sådana verkningar.2
Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är:
•
•

•

skyldig att underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till skyddsrummet.3
under höjd beredskap skyldig att bereda plats i skyddsrummet åt dem som behöver skydd4.
Gender och barnperspektivet ska beaktas samt ägare av husdjurs och deras behov bör
beaktas.
o Säkerställ att vuxna och barn oavsett funktionsförmåga kan ta sig in och ut i
skyddsrum genom till exempel framkomliga vägar eller utrustning för att kunna bära
skadade, personer med hög ålder eller personer med funktionsnedsättningar som
behöver assistans för att röra sig.
ska genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet
finns.5 Skylten har formen av en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.6

En nyttjanderättshavare får inte hindra ägaren till en byggnad eller annan anläggning att inrätta
skyddsrum eller att företa andra åtgärder enligt lagen7.

7.1.2 Planläggning
Kommunen ska i sin ledningscentral respektive reservledningsplats ha tillgång till förteckning över
befintliga skyddsrum i kommunen och samverka med räddningstjänsten om anvisningar för
undsättning.

Kommunen bör om möjligt underlätta för fastighetsägare att när beredskapen höjs att de skyndsamt
ska kunna tömma skyddsrummen så att dessa kan tas i bruk.

1 kap. 2 § lag (2006:545) om skyddsrum.
2 kap. 1§ lag (2006:545) om skyddsrum
3 4 kap. 1§ lag (2006:545) om skyddsrum.
4 4 kap. 3§ lag (2006:545) om skyddsrum.
5 4 kap. 4§ lag (2006:545) om skyddsrum.
6 Hitta ditt närmaste skyddsrum (msb.se)
7 4 kap. 5§ lag (2006:545) om skyddsrum.
1
2
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Inom områden där skyddsrum inte finns bör verksamheter och anläggningar som kan komma att
utgöra militära mål planera för utrymning8 och planera för undanförsel av egendom som har
betydelse för totalförsvaret om egendomen faller i fiendens händer och kan underlätta för dennes
krigsansträngningar.9

Läs mer: Skyddsrum (msb.se)

Översiktskarta över skyddsrum i Västra Götaland10

Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, Förordning (2006:639) om
utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
9 Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring
8

10

Skyddsrumskarta (msb.se), hämtad 2020-11-25, kl. 08:34

2
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Bilaga 7.2 Befolkningsskydd – utrymning och inkvartering (öppen
bilaga)
7.2.1 Utrymning och inkvartering
Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap reglerar att regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer, Länsstyrelsen1, får besluta om att de som
uppehåller sig inom ett område ska utrymma detta om området blivit eller kan antas bli utsatt för
stridshandlingar och utrymningen är nödvändig för att skydda befolkningen, eller det i området
behöver vidtas militära åtgärder av väsentlig betydelse och åtgärderna allvarligt försvåras om inte
utrymning sker2.
Kommuner och regioner har en skyldighet att ta hand om de som omfattas av en utrymning enligt
socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt lag (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. 3. Kommuner och regioner som befolkningen lämnar är skyldiga att
lämna hjälp till de kommuner och regioner som i större omfattning får ta emot de som utrymmer4.

7.2.1.1 Utrymning
En utrymning bör endast genomföras om en händelse har inträffat som innebär att det är fara för
människors liv eller hälsa att stanna i området eller om det finns överhängande risk för en sådan
händelse. I vissa situationer kan människor utrymma på egen hand, men i andra situationer krävs att
samhället bistår. Ett överhängande hot kan resultera i en spontanutrymning, även om
myndigheterna inte har fattat något utrymningsbeslut. En utrymning innebär att en mängd
samhällsaktörer blir berörda och planeras i krisens tre faser; före, under och efter.
Under-fasen kan delas in i fyra övergripande skeden:
•
•
•
•

Initiera (vem)
Utrymma (hur)
Inkvartera (var)
Återflytta (när) 5

Planeringen av en utrymning bör utgå från det geografiska områdets förutsättningar. Kartläggning
bör ske i samråd mellan berörda organisationer och innefattar aspekter som befolkningens behov
och samhällsviktiga verksamheter. Planeringen bör beakta befolkningsgrupper som
•
•
•
•

barn och ungdomar på förskola, skola och fritids
invånare med andra språk än svenska som modersmål
människor med funktionsnedsättningar
vårdtagare på vårdinrättning, äldreboende eller i hemmiljö

3 § förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.
2 kap. 1 § lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.
3 2 kap. 4 § lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.
4 2 kap. 5 § lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.
5 ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” sid 10, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB), Publ.nr: MSB783 - december 2014.
1
2
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•

interner inom kriminalvård6

7.2.1.2 Inkvartering
Människor som lämnar sina hem behöver någonstans att bo. För det fall den enskilde inte själv kan
lösa ett tillfälligt boende på inkvarteringsorten behöver socialtjänsten bistå. Tillfälliga uppehällen kan
exempelvis utgöras av
• fartyg
• församlingshem
• gymnastiksalar
• hotell
• rum hos privatpersoner
• skolor
• tält
• vandrarhem.
Det är kommunerna som ansvarar för långvarig inkvartering eftersom de enligt socialtjänstlagen
(2001:453) är skyldiga att ge stöd och hjälp åt enskilda individer. Detta ansvar åligger såväl bosättningssom vistelsekommunen beroende på situationen. Vid en långvarig inkvartering behöver hänsyn tas till
gällande boendenormer som till exempel reglerar boyta, uppvärmning, vatten, avlopp,
matlagningsfaciliteter, brandskydd och djurhållning. Även befolkningens olika behov behöver beaktas.
Vid val av inkvartering behöver det säkerställas att påverkan på samhället i övrigt blir så liten som
möjligt. Yrkesverksamma personer bör ha möjlighet att kunna ta sig till sina arbetsplatser inom rimlig
tid och barn har rätt till förskole- och skolomsorg.7

7.2.2 Planläggning
Det geografiska områdesansvaret innebär att regeringen, länsstyrelser och kommuner ansvarar för
planering av utrymningar. På nationell nivå hanteras den övergripande kravställningen. På regional
nivå kan en strategi för utrymning inom länet tas fram. Länsstyrelserna ska planera för att informera
och begära stöd från nationell nivå.
Detaljerade utrymningsplaner bör utformas på lokal nivå. Planerna bör hållas kortfattade med tydlig
ansvarsfördelning och bör innehålla följande steg.
•
•
•

Initiera; informationsinhämtning, lägesbedömning och lägesbild, konsekvensbedömning,
triggerpunkter och beslutsfattande, varning och informationsspridning.
Utrymma; resursallokering, uppsamlings- och utrymningsplatser, förflyttning, transport och
logistik inkl. Trafikplanering, husdjur, registrering sanering.
Inkvartera; mottagningsplatser, uppehälle och inkvartering, genomsökning och bevakning

”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” sid 14, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB), Publ.nr: MSB783 - december 2014.
7 ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” sid 14, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB), Publ.nr: MSB783 - december 2014.
6

2
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Skydd mot väder och kyla, ex vindskydd, regnskydd, passande kläder för dem som
inte fått med sig det efter ålder.
Återflytta; återflyttning, vidare hjälp.
o

•

Andra åtgärder beskrivs i olika bilagor efter behov, som till exempel;
o

o
o
o

o

o

Barn kan komma ifrån eller förlora sina föräldrar, de kan även behöva evakueras
utan sina föräldrar. Viktigt att det finns rutiner för hur barn kan omhändertas på
bästa möjliga sätt men också för att senare kunna återförenas med föräldrar/andra
anhöriga. Exempelvis rutiner för identifiering, registrering och återförening.
Kvinnor och män skiljer sig åt avseende hur vi uppfattar risker och hur vi agerar
baserat på detta. Beakta befolkningens behov, utsatthet och förutsättningar.
Säkerställ att inkvartering är säker för kvinnor och män, barn, hbtqi-personer,
minoriteter etc.
Det kan behövas personal för att garantera ordning, plats för alla, upplysta vägar till
badrum, säkerställ sanitära förhållanden ex mensskydd och blöjor åt dem som
behöver. Mat, förnödenheter och mediciner behöver anpassas efter behov.
Vid planering och genomföring av utrymning och inkvartering så behövs analys av
läget för civilbefolkningen och deras behov för att kunna minimera risk. Till exempel
om civila ska återinträda på tidigare ockuperade områden är det viktigt att bedöma
risken för civilbefolkningen. Exempelvis har studier av konflikter visat att civila löper
störst risk att drabbas av skador till följd av indirekt eld. För barn ökar risken
procentuellt sett att drabbas av explosioner från lämningar och minor.
Utifrån behovet att motivera och informera allmänheten om utrymning samt att
motverka att vissa målgrupper upplever en informationsbrist eller att informationen
är otydlig:
▪ Tänk på kön, ålder, språkkunskap, funktionsnedsättningar i utformande av
information och kommunikation. Erbjud information i alternativa format så
som punktskrift, lättläst, text och ljud, klarspråk, översätt till olika språk

7.2.3 Uppgifter
7.2.3.1 Kommuner
Kommunerna bör kartlägga och inventera möjliga evakuerings- och inkvarteringsplatser i kommunen
för förläggning och utspisning.
Kommuner som bedöms ha militära mål inom sitt geografiska område områden bör planlägga för
utrymning. För vägledning se Huvuddokumentets hotbildsbeskrivning i Plan för civilt försvar för
Västra Götaland.
Kommuner som inte bedöms ha militära mål inom sitt om inom sitt geografiska område områden bör
planlägga för inkvartering.
Som underlag för framtagning av regional och lokala planer för utrymning/inkvartering kan MSB:s
vägledning ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” samt Handbok – storskalig utrymning
användas.

7.2.3.2 Försvarsmakten
Med utgångspunkt i hotbilden av ett militärt väpnat angrepp stödjer Försvarsmakten Länsstyrelsen
med att ta fram en övergripande plan för eventuella befolkningsomflyttningar.
3
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7.2.3.3 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ansvarar för samordning inom länet med andra myndigheter, Västra
Götalandsregionen och mellan kommuner i länet som berörs av befolkningsomflyttningar och
gentemot angränsande län.

7.2.4 Samverkan
För att säkerställa god samverkan behöver alla samhällsaktörer ha kunskap om varandras roll och
ansvar.
Ansvar har
•
•

•
•
•
•
•
•

enskilda individer; den enskildes ansvar att ta med sig ett ombyte kläder, kläder efter väder,
matsäck för 12 timmar.
Länsstyrelsen; ledning under höjd beredskap samt samordning av kommunöverskridande
händelser i fredstid. Länsstyrelsen ansvarar för samordning inom länet med andra
myndigheter, mellan kommuner i länet som berörs av befolkningsomflyttningar och
gentemot angränsande län.
västra götalandsregionen; hälso- och sjukvård samt kollektivtransporter.
polisen; registrering, genomsökning, eftersökning, förebygga och beivra brott, lämna
allmänheten skydd samt upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.
kommuner; samordning inom det geografiska området och stöd till invånarna samt andra
som vistas i kommunen.
räddningstjänstansvariga myndigheter och organisationer; räddningsinsatser och beslut om
utrymning.
övriga statliga myndigheter; säkerställande av verksamhet inom det egna ansvarsområdet
samt att bistå varandra.
Försvarsmakten; Orientera Länsstyrelsen om utrymning är nödvändig m h t markstrider och
andra militära åtgärder. 8

Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 2 kap, §1. Förordning (2006:639)
om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, §3
8

4
1140

Bilaga 7.3

7.3 Befolkningsskydd - Räddningstjänst under höjd beredskap
Innehåll
7.3.1 Beslut i stort ...............................................................................................................................2
7.3.2 Räddningstjänst under höjdberedskap.......................................................................................2
7.3.2.1 Ingångsvärden .....................................................................................................................2
7.3.2.2 Orientering och Länsstyrelsens mandat ..............................................................................2
7.3.2.3 Utgångsläge för planering ...................................................................................................3
7.3.3 Uppgifter under höjd beredskap för Länsstyrelsen och länets räddningstjänster .....................4
7.3.4 Räddningstjänst på ockuperat område ......................................................................................7
7.3.5 Övriga uppgifter till räddningstjänsterna ...................................................................................8
7.3.5.1 Skyddsrum ...........................................................................................................................8
7.3.5.2 Alarmering ...........................................................................................................................8
7.3.5.3 Utrymning och inkvartering .................................................................................................8
7.3.5.4 Övrig räddningstjänstmedverkan inom befolkningsskyddet ...............................................8

1

1141

Bilaga 7.3

7.3.1 Beslut i stort
Inför en förestående beredskapshöjning samt under höjd beredskap ansvarar Länsstyrelsen för
samordning och samverkan av och mellan länets räddningstjänster i syfte att uppnå störta möjliga
totalförsvarseffekt och därvid minimera skador på människor, egendom och miljö inom länet.1
Inledningsvis ska Länsstyrelsens stabsorganisation för civilt försvar aktiveras i syfte att samordna
länets samlade räddningstjänstresurser utifrån rådande hot- och lägesbild. Staben ska särskilt
fokusera på att säkerställa sambandsrutiner och infordrande av lägesorienteringar rörande pågående
händelser och förmåga hos räddningstjänsterna.
Därefter ska arbetet kraftsamlas till hotbildsanalys och planering för användning av personal inom en
kommuns räddningstjänst eller övertagande av räddningstjänst och att utse räddningsledare vid
pågående insatser. Hotbildsanalysen och planeringen för övertagande av räddningstjänst syftar till
att inrikta och prioritera personal- och förmågeomflyttningar. Stöd till Försvarsmakten ska vara
planerat över tid.
Avslutningsvis ska länets samlade räddningstjänsters förmåga kunna kraftsamlas i alla geografiska
riktningar för att lindra konsekvenserna av såväl antagonistiska händelser som andra olyckor.

7.3.2 Räddningstjänst under höjdberedskap
7.3.2.1 Ingångsvärden
För det fall Sverige hamnar i krig är det totalförsvarets uppgift att tillsammans med andra vinna
kriget alternativt enskilt undvika att förlora.2 Alla meddelanden om att motstånd ska upphöra är
falska.3 Det civila försvaret ska värna civilbefolkningen, upprätthålla de viktigaste
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmakten förmåga i dess uppdrag att försvara landet och
de värden som Sverige står för.4
Utöver de grundläggande uppgifterna ska svensk räddningstjänst under höjd beredskap ansvara för:
1. Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,
2. Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel,
3. Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att ovannämnd verksamhet ska kunna
fullgöras
Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst ska under samma tid delta i åtgärder för
första hjälp åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.5
Länsstyrelsen är medveten om att förmågebegränsning hos kommunal räddningstjänst råder
beträffande tilläggsuppgifterna under höjd beredskap. Kommunens organisation för räddningstjänst
ska planera för att lösa tilläggsuppgifterna på bästa sätt genom att förse organisationen med adekvat
7 § förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, 6 § förordning (2017:870) om länsstyrelsernas
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap.
2 Militärstrategisk doktrin 2016
3 Om krisen eller kriget kommer – viktig information till Sveriges invånare, 2018, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
4 Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, Ju JU2020/04658 (delvis), Anvisningar för det civila försvaret för
försvarsbeslutsperioden 2021–2025
5 8 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
1
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kunskap, övningsverksamhet och samverka med andra lämpliga aktörer i ett planeringsskede för att
hantera dessa uppgifter.
Kommunernas organisation för räddningstjänst ska vidare medverka i Länsstyrelsens planering för
värdlandsstöd avseende uppgifter relaterade till lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

7.3.2.2 Orientering och Länsstyrelsens mandat
Länsstyrelsen kan i enlighet med bestämmelserna i LSO överta ansvaret för en eller flera
räddningstjänster vid pågående händelser i fred. Under höjd beredskap kan Länsstyrelsen omfördela
personal och resurser för uppgifter som inte rör den egna kommunen. Kommunal räddningstjänst
ska hålla Länsstyrelsen underrättad om förmåga, inträffade större händelser och om förändrad
förmåga avseende ledning av insatser och insatsers genomförande.6
Länsstyrelsen samordnar statlig räddningstjänst och kan under vissa förutsättningar leda kommunal
räddningstjänst samt samverkar med angränsande länsstyrelser vid behov av resurser från
räddningstjänster i annat län.7
Övriga mandat för Länsstyrelsen som kan beröra räddningstjänst under höjd beredskap framgår av
Västra Götalands län ledningsplan med tillhörande bilagor. Särskilt noteras rollen som högsta
regionala totalförsvarsmyndighet och det samlade ansvaret för att genom samverkan och
samordning uppnå största möjliga försvarseffekt inkluderande stöd till Försvarsmakten.
Inom Länsstyrelsens stabsorganisation för civilt försvar handläggs frågor kring Befolkningsskydd och
räddningstjänst av funktionen L3 (pågående insats) och L5 (planering och beredning), beroende på
om situationen avser genomförande av räddningstjänstinsats eller planläggning inför en
räddningstjänstinsats.8

7.3.2.3 Antagande och utgångsläge för planering
En händelseutveckling kan ske snabbt och med mycket kort varsel där Sverige och länet utsätts för
hot om militära maktmedel, väpnat angrepp eller annan påverkan. En sådan utveckling kan föregås
av ett försämrat omvärldsläge (s.k. gråzonsläge) med ett antal betydande störningar i länets
samhällsviktiga funktioner. Syftet bedöms vara att påverka vårt beslutsfattande, handlingskraft och
vår trygghet.
Sådana händelser bedöms kunna utgöras av störningar i betalningssystemet, påverkan på
energiförsörjning, data och telekommunikationer, psykologiska påverkansoperationer, blockerad
varutillförsel, hotfull uppträdande och övningsverksamhet samt minering av viktiga farleder.
Åtgärder och agerande i förskedet ska därför utgöras av samtliga aktörers fortlöpande
informationsinhämtning och med bedömning av utvecklingen i kombination med uppdaterade
planverk, väl övade sambands- och rapproteringsvägar, löpande utbildning och övning av personal
samt i övrigt vidta de förberedelser som måste till. Allt ska syfta till att höja vår totalförsvarsförmåga i
länet.
Ett angrepp mot Sverige och länet bedöms kunna inledas med att en motståndare genomför
avståndsbekämpning (t.ex. med robotar och kryssningsmissiler) mot Försvarsmaktens objekt och
anläggningar inom hela länet i syfte att försvåra svensk mobilisering. Sådan avståndsbekämpning
8 kap. 4 § LSO.
4 kap. 10 § LSO.
8 Stabens organisation, bilaga till Plan för höjd beredskap för Länsstyrelsen i Västra Götaland, Diarienr. 259722021
6
7
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bedöms kunna föranleda stort skadeutfall på människor, infrastruktur och på anläggningar i form av
ras och bränder. Motståndaren antas inrikta bekämpningen mot Försvarsmaktens marin- och
flygbasområden, mobilisering och mobiliseringsförråd, civila hamnar och järnvägsknutpunkter som är
av betydelse för försvarsansträngningarna, ledningsplatser och andra viktiga försvarsanläggningar.
I syfte att störa varutillförseln bedöms det inte uteslutet att en motståndare på olika sätt försvårar
situationen i och flöden ut från Göteborgsregionen. Motståndarens åtgärder kan kompletteras med
förment uppfattade fredsolyckor som skogsbränder.
I ett senare skede kan motståndaren ha tagit delar av södra Sverige och delar i anslutning till
huvudstaden samt på Gotland. Från dessa områden bedöms fortsatt avståndsbekämpning kunna ske
mot större delar av länet.
I en väpnad konflikt i Sveriges närområde eller på svenskt territorium bedöms militärt stöd från
annan (andra) nation(er) komma att tillföras till, grupperas i eller förflyttas genom Västra Götaland.
Ny hotbild kan uppstå beroende på val av grupperingsplats och transportvägar för tilltransport.
Ytterligare beskrivning av hotbilden framgår av Huvuddokumentet i Plan för civilt försvar Västra
Götalands län (öppet dokument).

7.3.3 Uppgifter under höjd beredskap för Länsstyrelsen och länets räddningstjänster
För att få en samlad bild rörande ledning av verksamheter i länet och hur beredskapen i länet kan
höjas, se Bilaga 1 Ledning i Plan för civilt försvar för Västra Götaland.
Vid höjd beredskap ska kommuner och regioner vidta de särskilda åtgärder i fråga som planering och
inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga
resurser som är nödvändiga för att de under rådande förhållanden ska kunna fullgöra sia uppgifter
inom totalförsvaret.9
Vid högsta beredskap ska kommuner övergå till krigsorganisation. Övergång till krigsorganisation ska
ske även vid beredskapslarm.10
Länsstyrelsens stabsfunktion för befolkningsskydd och räddningstjänst (inom ramen för funktionen
L3) bemannas fullt ut senast vid höjd beredskap.
Funktionens verksamhet ska kunna bedrivas med lägst TiB-tjänst och i övrigt enligt stabschefens
beslut.
7.3.3.1 Uppgifter över tid – föreskede
7.3.3.1.1 Länsstyrelsens uppgifter (funktionen L3)
Länsstyrelsen ska i ett planeringsskede (föreskede) och med över tid löpande uppdateringar vidta
följande förberedelser:
•
•
•
•
9

Förbereda och uppdatera administrativa stödfunktioner inom L3 (såväl analoga som digitala).
Länsstyrelsen presumtiva räddningsledare ingår i L3. En av dessa utgör chef för sektionen.
I den omfattning som Civilförsvarschefen bestämmer öva och utbilda personal med
krigsplacering i L3, inklusive där placerade representanter från kommunal räddningstjänst.
Krigsplacerad personal i L3 ska vara inplacerad i säkerhetsklass nivå 2.

7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
12 § förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

10
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Förbereda föreskrifter som kan komma att avse kommunal räddningstjänst.
Utarbeta rutiner för räddningstjänsternas rapportering till Länsstyrelsen.
Löpande uppdatera lägesbilden avseende kommunal och statlig räddningstjänst avseende
ledningsförmåga, insatsförmåga, samverkansförmåga och övriga förhållanden av betydelse.
Ha god förmåga att analysera omvärldsläget och kontinuerligt vara orienterad om större
pågående händelser i länet, vilka bedöms kunna påverka den samlade insatsförmågan.
Orientera kommunal och statlig räddningstjänst om sådana förhållanden som kan påverka
den samlade insatsförmågan i länet/alternativt stor påverkan lokalt/delregionalt.
Med kort varsel kunna orientera länets räddningstjänster om regeringen beslutat om skärpt
beredskap och tydliggöra innebörden av beslutet för räddningstjänsterna.
Medverka i Länsstyrelsens planeringsarbete för värdlandsstöd för räddningsinsatser enligt
LSO.
Tillfälliga kraftsamlingar ska vid behov inriktas av länsstyrelsen och hanteras normalt mellan
länets räddningstjänster med utgångspunkt från nodsamverkan enligt RäddsamVG;
”Riktlinjer för förstärkningsresurser inom Västra Götalands län”.
Samverka med Västra Götalands Regionen (VGR) avseende genomförande av sjuktransporter
och den samverkan med kommunal räddningstjänst som anges i LSO.
Fortlöpande inhämta kunskap om räddningstjänsternas grunduppgifter och förmåga
avseende de tilläggsuppgifter som regleras i 8 kap. LSO:
1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel
3. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att ovannämnda verksamhet ska
kunna fullgöras11.
Förbereda underlag för begäran om hjälp med räddningstjänst av annan länsstyrelse.

Kommentar [LLA1]: Kolla så att det är rätt hänvisning;
LSO eller något annat???

Uppgifter till räddningstjänsterna
Länets räddningstjänster ska under skede före samt över tid vidta följande åtgärder:
•
•
•

•
•
•

11

Delge Länsstyrelsen räddningstjänsternas senast antagna handlingsprogram med tillhörande
riktlinjer och instruktioner som har bäring på förhållanden under höjd beredskap.
Över tid orientera Länsstyrelsen om sådana förhållanden som väsentligt påverkar
insatsförmågan.
Orientera Länsstyrelsen om förändringar i systemledning (samverkansnoder,
ledningscentraler som väsentligt kan påverka insats- och ledningsförmåga med särskilt
observation mot sådana ledningsrutiner och sambandsvägar som avses nyttjas vid
övertagande av ansvaret för räddningstjänst vid pågående händelse samt vid beslut om
proaktivt flyttande av personal och andra resurser enligt kap 8 lagen om skydd mot olyckor.
Underrätta Länsstyrelsen om räddningstjänst(er) leds från alternativ ledningsplats eller
reservledningsplats.
Löpande orientera Länsstyrelsen om pågående händelser som bedöms kunna påverka länets
samlade förmåga.
Räddningstjänster inom Västra Götalands län som fredsmässigt är anslutna till systemledning
i annat län ska löpande hålla Länsstyrelsen informerad om larm-, sambands- och
samverkansvägar.

8 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
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•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Ha beredskap att avdela samverkansperson till Länsstyrelsens funktion L3 eller på annan
plats som länsstyrelsen anger.
Vid indikation om försämrat omvärldsläge under fredsförhållanden genomföra
beredskapshöjande åtgärder som översyn av planverk, genomföra övningar med inriktning
mot höjd beredskap, samt i övrigt vidta anpassning av den löpande verksamheten.
Länsstyrelsen ska underrättas om sådana vidtagna åtgärder.
Utarbeta rutiner för överföring av säkerhetsskyddsklassad information till Länsstyrelsen. I
första hand genom samverkan med utpekade kommuner eller med användande av
ordonnans. Godkända sambandssystem utgörs av filkrypto PGBI (Signe), filkrypto MGS,
kryptotelefon MGL. Räddningstjänster i samverkan i kommunalförbund, eller motsvarande,
nyttjar i första hand den kommun i vilken ledningscentral för räddningstjänsten är belägen.
För lägesorienteringar och utifrån kommunens lokal geografiska samordningsansvar används
i första hand kommunens informationsfunktion för att skicka eller överföra lägesbild till
Länsstyrelsen. I andra hand rapporterar respektive räddningstjänst direkt till Länsstyrelsen,
funktion L3.
Lägesorienteringar utformas och disponeras enligt Länsstyrelsens anvisningar.
Räddningstjänstorganisationerna ska ha ständig förmåga att analysera, bereda och omsätta
Länsstyrelsens lägesorienteringar till den egna verksamheten.
Kunna upprätta samverkan med lämpliga aktörer för att hantera tilläggsuppgifter enligt 8
kap. LSO12.
Samverka med sjukvårdshuvudman för att lösa ut planeringen för medverkan i åtgärder för
första hjälp åt och transport av skadade primärt inom skadeplats, sekundärt till
vårdinrättning.
Samverka med berörd kommun och andra lämpliga aktörer avseende upprättande av plan
för inträngning i skyddsrum och röjning av raserade byggnader.
Samverka med berörd kommun och upprätta plan för medverkan i frågor som berör
befolkningsskyddet.
Vara beredd att ta emot och samverka med utländsk civil räddningstjänst som kan förväntas
anlända.

7.3.3.2 Uppgifter under högsta beredskap
7.3.3.2.1 Uppgifter till funktionen L3
• Länsstyrelsen ska vara beredd att ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst i följande
fall;
o i berörda delar till följd av pågående insatser och om behov bedöms föreligga,
o om en räddningschef, eller den som är i dennes ställe, i den eller de kommuner som
är berörda av händelsen hemställer om övertagande av räddningstjänst av
Länsstyrelsen.
Vid ett sådant övertagande tillämpas i tillämpliga delar ”Plan för övertagande av kommunal
räddningstjänst”.13

12
13

Se avsnitt 7.3.3.1.1
se även 4 kap. 10 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
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•

•

•

Länsstyrelsen ska vara förberedd på att besluta om att personal inom en kommuns
organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för uppgifter som inte rör den egna
kommunen14.
o Inriktning för understöd inom länet:
▪ Räddningstjänster inom Göteborgsregionen ska vara beredda understödja
räddningstjänster inom region Älvsborg och region Fyrbodal med Bohuslän.
▪ Räddningstjänster i region Fyrbodal med Bohuslän ska vara beredda
understödja räddningstjänster inom Göteborgsregionen och Skaraborg
▪ Räddningstjänster inom region Älvsborg ska vara beredda understödja
räddningstjänster inom Göteborgsregionen och Skaraborg.
▪ Räddningstjänster i Skaraborg ska vara beredda understödja
räddningstjänster inom region Älvsborg och Fyrbodal med Bohuslän.
Vid begäran om resurser från annat län sker resursmäkling i första hand genom att begäran
ställs till Länsstyrelsen Västra Götaland som fattar beslut om inriktning och avvägning. För
omsättande av beslut kan Länsstyrelsen endera förmedla beslut genom de
samverkansmönster som länets räddningstjänster överenskommit om rörande
resursmäkling. Överenskommelsen bygger på samverkan mellan räddningstjänsterna i Västra
Götalands län. Alternativ förmedlas beslut och inriktning direkt till
räddningstjänstorganisationerna i länet. För hantering av länets egen beredskap för
räddningstjänst sker bedömning av läget ske i samverkan med länets räddningstjänster,
Länsstyrelsen och MRV avseende lägesbild och aktuell hotbild.
För samordning av länets räddningstjänster kan Länsstyrelsen nyttja överenskommen
riktlinje för resursmäkling genom ledningscentraler fr systemledning. Alternativt kontaktas
länets räddningstjänster enskilt.

7.3.3.2.2 Uppgifter till länets räddningstjänster
• Räddningstjänster med specialresurser enligt avtal med staten (MSB) ska vara beredda att
verka inom hela länet med den resursen, och efter begäran lämna stöd till räddningstjänst i
annat län.
• Fortlöpande, enligt av Länsstyrelsen upprättade rapporteringsbestämmelser, hålla
Länsstyrelsen underrättad om räddningstjänstläget inom respektive
kommun/räddningstjänstorganisation med särskild inriktning mot förändringar i uthållighet
och förmåga.
• Fortlöpande till Länsstyrelsen rapportera behov utöver egen grundförmåga mot bakgrund av
pågående verksamhet samt förändringar i lokal hotbild.
• Räddningstjänsternas ledningscentraler ska vara beredda att ta emot samverkansperson från
Länsstyrelsen.
• Länets räddningstjänster ska vara beredda att stödja Länsstyrelsen innan Länsstyrelsen fattat
beslut om eventuellt övertagande eller omflyttning av personal (resurser) samt vid begäran
om stöd från annat län.
• Räddningstjänster som fredsmässigt tillhör systemledning i annat län är15 under höjd
beredskap underställd Länsstyrelsen i Västra Götalands län.16

8 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
8 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
16 Lag (2003:778)8 Kap. 4§, Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
14
15
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Bilaga 7.3
•

Räddningstjänsterna ska rapportera till Länsstyrelsen med kopia till kommunen. Rapporten
ska innehålla information om; pågående insats, genomförda insatser, personalläget,
materilläget och underhållsläget.17

7.3.3.3 Externa resurser av betydelse
Länsstyrelsen och respektive kommunal räddningstjänst samverkar med statliga och privata aktörer i
syfte att uppnå största möjliga försvarseffekt. Överenskommelser och avtal redovisas löpande i
bilaga till denna huvudbilaga.
Sådan samverkan syftar i första hand till att ta vara på kompetenser som den fredstida
räddningstjänsten i allt väsentligt saknar såsom utrustning för tung räddning, indikering och sanering
av CBRNE stridsmedel.
Kommentar [LLA4]: Hmm, är tveksam till detta, är ok i
för sig är öppen info. Kanske bättre att hänvisa till
Länsstyrelsens ”Aktörsgemensamt ramverk”???

7.3.4 Räddningstjänst på ockuperat område
Personal som fullgör arbetsuppgifter inom funktionen befolkningstjänst och kommunal
räddningstjänst räknas som civilförsvarspersonal enligt folkrätten och åtnjuter enligt folkrätten
särskild ställning.
Där till kommer att:
•
•
•

•

Fordon, materiel och personal ska vara utmärkt med särskilt kännetecken enligt MSB:s
utfärdade anvisningar.
Räddningstjänstpersonal åtföljer inte de svenska stridskrafterna vid urdragning, övergång till
strid på djupet eller uppgivande av försvarsverksamheten.
Personal inom funktionen befolkningsskydd och räddningstjänst fortsätter efter förmåga sitt
arbete att rädda liv, egendom och miljö även inom ockuperat område, utan att för den skull
vara underställd en ockupants företrädare.
Personal inom den civila delen av totalförsvaret som utför vissa uppgifter till skydd för
civilbefolkningen utgör civilförsvarspersonal och åtnjuter folkrättsligt skydd. 18

Om samverkansvägarna mellan kommunala räddningsstyrkor och Länsstyrelsens ledningsplats bryts
hanterar respektive räddningstjänst förekommande räddningsinsatser efter förmåga. Samverkan
med närliggande räddningstjänstorganisationer ska eftersträvas. Länets räddningstjänster ska i detta
avseende planera för sidoordnad samverkan för det fall att kommunikation med Länsstyrelsens
ledningsplats är bruten.
Närmare anvisningar lämnas av Länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare.

7.3.5 Övriga uppgifter till räddningstjänsterna
7.3.5.1 Skyddsrum
För en övergripande bild om skyddsrum se Bilaga 7.1 Befolkningsskydd och Skyddsrum.

Se även bilaga 1 ”ledning och samordning” avsnitt 1.9 ”rapportering och orientering/information”.
Se Civilförsvarspersonal är som huvudregel skyddade | Röda Korset (rodakorset.se) samt Tilläggsprotokoll I
till Genévekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter
(SÖ 1953:14—17).
17
18
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Kommentar [LLA5]: Fakta granska stycket och lägga till
rätt fotnotshänvisning.

Bilaga 7.3
Länets räddningstjänster ska minst vid ledningscentral och vid respektive reservledningsplats ha
tillgång till förteckning över befintliga skyddsrum, dess placering jämte anvisningar över lämpliga
inträngningsvägar för undsättning.

7.3.5.2 Alarmering
Varje bemannad ledningscentral och reservledningsplats ska kunna utlösa signalen Viktigt
meddelande till allmänheten (VMA).

7.3.5.3 Utrymning och inkvartering
För en övergripande bild om utrymning och inkvartering se Bilaga 7.2 Befolkningsskydd, Evakuering
och inkvartering.
Länsstyrelsen beslutar om utrymning och inkvartering.19 Länets räddningstjänster ska efter anmodan
från berörd(a) kommuner vara beredd(a) bistå vid utrymning och inkvartering.

7.3.5.4 Övrig räddningstjänstmedverkan inom befolkningsskyddet
Enligt tidigare planering för civilt försvar ingick i befolkningsskyddet uppgifter som mörkläggning,
förvaring och utdelning av skyddsmasker till befolkningen. För att hantera dessa uppgifter och även
upprätta och betjäna informationsställen fanns en hemskyddsorganisation bemannad av civilpliktiga
gruppchefer och från Frivilliga försvarsorganisationer (enligt ingånget avtal). Hemskyddsombud
rekryterade och utbildade genom Svenska Civilförsvarsförbundets försorg. I Befolkningsskyddet i dag
finns inte motsvarande uppgifter lagstiftade. Hanteringen av dessa frågor blir beroende av framtida
inriktningar och beslut och hur eventuella föreskrifter utformas.

19

2 kap. 1 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
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Bilaga 13 Utbildningsväsendet och barnomsorg
13.1 Skolväsendet
Vad som gäller för skolväsendet som en kommun eller region är huvudman för regleras i förordning
(1991:1195) om skolväsendet under krig och krigsfara m.m. I förordningen fastlås att en kommun ska
sörja för att alla skolpliktiga barn som vistas där får föreskriven utbildning i dess grundskola (3 §).
Vad gäller gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning så ska den bedrivas om förhållandena
medger det, förutom vad gäller utbildning inom vårdområden som ska prioriteras. Det regleras även i
förordningen hur resursomfördelning av personal kan göras.

13.2 Barnomsorg
Enligt ansvarsprincipen ska den myndighet som i normala fall ansvarar för en verksamhet göra så
även i kris och krig. Vad gäller förskoleverksamhet är kommunerna därför ansvariga för att tillse att
förskoleverksamheten i möjligaste mån kan fungera efter vad omständigheterna tillåter. Det kan
även för att stärka totalförsvarets förmåga vara av stor vikt att barnomsorgen fungerar och även vid
behov utvidgas till barnomsorg under hela dygnet. Detta för att tillse behovet för krigsplacerad
personal. Slutligen kan påpekas att för det fall ett barn saknar omsorg inom den egna familjen så kan
en kommun komma att tvingas inta en förmyndarroll för barnet.

13.3 Planläggning
Kommuner och regioner ska enligt 4 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap planlägga
skolverksamheten under krig och krigsfara efter samråd med länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.
Kommuner och regioner ska även underrätta länsstyrelsen om vilka behov som finns av lokaler för
skolverksamhet under krig och krigsfara.
Länsstyrelsen beslutar vilka lokaler som får användas för skolverksamheten enligt förordningen
(1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov.

13.3.1 Uppgift
Kommuner
Planlägga för skolverksamheten under krig och krigsfara. Samråda med Länsstyrelsen och
Arbetsförmedlingen, genom Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen
Vara beredd att bistå kommunerna med samråd.

1
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Bilaga 14 Undanförsel och förstöring (öppen)
14.1 Undanförsel
För det fall Sverige är i krig, krigsfara eller det är krig i vår närhet får följande egendom flyttas om det
finns risk att den annars förstörs, förloras eller faller i fiendens händer. Det gäller
-

Egendom som är av betydelse för totalförsvaret (inklusive manuella och elektroniska
informationssystem).
Egendom av kulturell eller historisk betydelse.
Annan egendom som om den faller i fiendens händer då kan underlätta dennes
krigsansträngningar.1

Vidare kan beslut fattas att nämnd egendom inte får flyttas till viss del av landet.2

14.2 Förstöring
För det fall undanförsel inte bedöms som en tillräcklig åtgärd för att förhindra att egendom nämnd
ovan faller i fiendens händer och underlättar dennes krigsansträngningar, får egendomen istället
förstöras.3 Beslut om förstöring fattas av Försvarsmakten eller länsstyrelsen.4

14.3 Planläggning
14.3.1 Länsstyrelsen
Det är bevakningsansvariga myndigheters ansvar att planera för undanförsel av egendom som
huvudsakligen används inom respektive myndighets verksamhetsområde. Länsstyrelsen ska i sitt län
planera för undanförsel av egendom som inte är planerad för på annat sätt.

14.3.2 Uppgift
För att länsstyrelsen ska kunna utföra sin planläggning måste övriga bevakningsansvariga
myndigheter i länet informera länsstyrelsen om sin egen planering.5 Länsstyrelsen får vidare meddela
föreläggande om medverkande i planläggning för undanförsel och förstöring av egendom.6
Kommunerna ska medverka vid planläggning och verkställighet av undanförsel.7

15

§ lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring.
6 § lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring.
3 7 § lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring.
4 12 § förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring.
5 2 § förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring.
6 4 och 11 §§ förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring.
7 8 § 4 p förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
2
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2021-11-17

Kommunstyrelsens personalutskott

2020/319

§ 23 Beslut om ändrad tid för införande av bemanningsenhet
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
• Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att flytta fram
införandet av en gemensam bemanningsenhet till 2023-01-01.
Bemanningsenheten ska drivas som ett projekt för samtliga
förvaltningar under ett år och därefter utvärderas. Rekrytering av
enhetschef för bemanningsenheten ska genomföras under våren 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-09 att införa en gemensam
bemanningsenhet i Tidaholms kommun. Detta skulle genomföras som ett
projekt under ett år, med start 2022-01-01, för att sedan utvärderas.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det har uppstått ett behov av att
revidera beslutet och att flytta fram införandet av en gemensam
bemanningsenhet till 2023-01-01. Anledningen till detta är framförallt att
kommunen behöver rekrytera en ny socialchef vilket beräknas ta cirka sex
månader. Vid ett framflyttande av införandet finns det även möjlighet att
inkludera samhällsbyggnadsförvaltningen i införandet direkt från start.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att flytta fram
införandet av en gemensam bemanningsenhet till 2023-01-01. Det ska
göras som ett projekt för samtliga förvaltningar under ett år. Effekten
av projektet ska därefter utvärderas.
- Runo Johansson (L) och Anna-Karin Skatt (S) föreslår
kommunstyrelsen besluta att flytta fram införandet av en gemensam
bemanningsenhet till 2023-01-01. Bemanningsenheten ska drivas som
ett projekt för samtliga förvaltningar under ett år och därefter
utvärderas. Rekrytering av enhetschef för bemanningsenheten ska
genomföras under våren 2022.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidera införandet av bemanningsenhet”
personalchef Maria Johansson, 2021-11-11.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 137/2021 ”Beslut om inrättande av
gemensam bemanningsenhet”, 2021-06-09.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-14
Ärendenummer
2020/319

Kommunstyrelsen

Maria Johansson
0502-60 60 51
maria.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Revidera införandet av bemanningsenhet
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-09 att införa en gemensam
bemanningsenhet i Tidaholms kommun. Detta skulle genomföras som ett
projekt under ett år (start januari 2022) för att sedan utvärderas.
Sedan beslutet har det uppstått ett behov av att revidera beslutet och flytta
fram införandet av gemensam bemanningsenhet till januari 2023.
Anledningarna till detta är framför allt att vi måste rekrytera ny socialchef vilket
beräknas ta ca 6 månader. Det kommer också att vara en ökad belastning på
kommunledningsförvaltningen under 2022 med val i september. Vid ett
framflyttande av införandet har vi också möjlighet att inkludera
samhällsbyggnadsförvaltningen i införandet direkt från start.
Ett framflyttande av införandet av gemensam bemanningsenhet gör att det
kan ske under bra förutsättningar och att vi har möjlighet att genomföra
införandet med en hållbar tidsplan. Detta i syfte att nå målen med
bemanningsenheten, att få en effektiv bemanning i kommunens verksamheter
tex minskad övertid, minskat nyttjande av timvikarier, bättre kontinuitet samt
att avlasta arbetsledning samt att arbeta med en god personalpolitik.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 137/2021 ”Beslut om inrättande av
gemensam bemanningsenhet”, 2021-06-09.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att flytta fram införandet av en gemensam
bemanningsenhet till 2023-01-01. Det ska göras som ett projekt för
samtliga förvaltningar under ett år. Effekten av projektet ska därefter
utvärderas.
Sändlista
Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2021-11-17

Kommunstyrelsens personalutskott

2021/358

§ 22 Beslut om att upphäva anställningsrestriktioner
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
• Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva
anställningsrestriktionerna som kommunstyrelsen införde 2020-01-08.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-08 att införa anställningsrestriktioner i
Tidaholms kommun. Bakgrunden till beslutet var att öka kontrollen och
samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.
Anställningsrestriktionerna innebar att förvaltningschef för respektive
förvaltning måste godkänna nyanställningar och ersättningsrekryteringar innan
de genomfördes och att detta skulle gälla tills kommunstyrelsen beslutar att
upphäva restriktionerna. Syftet med införandet var att öka dialogen och
kommunikationen mellan förvaltningarna i samband med rekryteringar så att
kommunen utnyttjar sin resurs i form av arbetskraft på bästa sätt.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det idag finns en väl fungerande
dialog både inom och mellan förvaltningarna. Förvaltningen konstaterar vidare
att nämnderna har en budget i balans samt att det kontinuerligt genomförs
uppföljningar av antalet anställda samt årsarbetare. I och med detta bedömer
förvaltningen att det inte längre finns något syfte med att ha kvar
anställningsrestriktionerna.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva
anställningsrestriktionerna som kommunstyrelsen införde 2020-01-08.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Upphävande av anställningsrestriktioner”,
personalchef Maria Johansson, 2021-11-11.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 2/2020 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende november år 2019”,
2020-01-08.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-11
Ärendenummer
2021/358

Kommunstyrelsen

Maria Johansson
0502-60 60 51
maria.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse – Upphävande av anställningsrestriktioner
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019 att införa anställningsrestriktioner i
Tidaholms kommun. Bakgrunden till beslutet var att öka kontrollen och
samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.
Anställningsrestriktionerna innebar att förvaltningschef för respektive
förvaltning måste godkänna nyanställningar och ersättningsrekryteringar innan
de genomförs och att detta ska gälla tills kommunstyrelsen beslutar att
upphäva restriktionerna. Syftet med införandet var att öka dialogen och
kommunikationen mellan förvaltningarna i samband med rekryteringar så att
kommunen utnyttjar sin resurs i form av arbetskraft på bästa sätt.
Det finns idag en väl fungerande dialog både inom och mellan förvaltningarna.
Vi ser även att förvaltningarna nu har en budget i balans samt att det
kontinuerligt genomförs uppföljningar av antal anställda samt årsarbetare
därmed finns det inte längre något syfte med att ha kvar
anställningsrestriktionerna.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens beslut § 2/2020 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende november år 2019”,
2020-01-08.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att upphäva anställningsrestriktionerna som
kommunstyrelsen införde 2020-01-08.
Sändlista
Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-16
Ärendenummer
2020/267

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Anmälan av vidaredelegering t.f. socialchef
Ärendet
Kommundirektör och förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 §
kommunallagen, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd.
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering, i vissa
ärenden.
Eftersom förvaltningschefen för social- och omvårdnadsförvaltningen har
slutat har en tillförordnad förvaltningschef utsetts. Därför anmäls
vidaredelegering på nytt.
Beslutsunderlag
✓ Blankett anmälan av vidaredelegering t.f. socialchef, 2020-11-16
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna anmälningar av
vidaredelegation till handlingarna.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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ANMÄLAN AV VIDAREDELEGATION
2021-11-16
Ärendenummer
2020/267

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman

T.f. förvaltningschef för Social- och omvårdnadsförvaltningens
vidaredelegation
Beslutsnummer

4.1
4.8

Ärende/beslut

Vidaredelegat

Beslut om anställning
inom annan nämnds
verksamhetsområde
Avstängning- personal
inom annan nämnds
verksamhetsområde

Enhetschef/
Sektionschef
Enhetschef/
Sektionschef

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-15
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

Sofie Thorsell
0502- 60 60 42
sofie.thorsell@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde.
Beslutsunderlag
✓ Delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2021-11-02.
✓ Delegationsbeslut fattat av kanslichef, 2021-10-29.
✓ Förteckning över nyanställda 2021-10-01 – 2021-10-31.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: 2021/4
2021-11-02
Handläggare: Eva Thelin

kommunstyrelsen

Delegationsbeslut fattade av Kommunchef
Beslutsdatum

Beslutsnummer Ärende/beslut

Ärendenummer
2021/345
Remitterad till SBN

2021-10-29

1.8

Beslut att remittera ärenden för
yttrande till nämnd

DS2021:31 En
skyldighet att beakta
vissa
samhällsintressen vid
offentlig upphandling.
2021/346
Remitterad till SBN

2021-10-29

1.8

Beslut att remittera ärenden för
yttrande till nämnd

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00

1159

Remiss avseende
vattenmyndigheternas
förslag till
åtgärdsprogram för
regeringens
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: 2021/4
2021-10-29
Handläggare: Anna Eklund

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut fattade av Kanslichef
Beslutsdatum

Beslutsnummer Ärende/beslut

2021-10-25

5.11

Beställning - abonnemang för epliktleverans

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00

1160

Ärendenummer
2021/337

FORVNR
460
460
600
600
600
600
600
600
600
600
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

Förvaltning
Kultur och fritid
Kultur och fritid
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad

Enhet
Biblioteksverksamhet
Forshall o simskola
Forsenskolan 4-6
Förskolan Axet
Förskolan Björnen
Förskolan Stallängen
Förskolan Stallängen
Hellidsskolan 2
Hellidsskolan 2
Modersmål/Studiehand
AME (lönestöd)
Dagligverksamhet Sol
Hellidshemmet
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Midgård
Personliga ass
Siggestorp
Siggestorp
Sjuksköterskor
Sjuksköterskor
Solvik 3
Solvik 3
Solvik 5
Solvik 6
Solvik 6
Stödboende Thule

Befattning
BIBLIOTEKSASS
VERKSAMHETSVKTM
ELEVASSISTENT
BARNSKÖTARE
FÖRSKOLLÄR OBEH
FÖRSKOLLÄR OBEH
FÖRSKOLLÄRARE
ELEVASSISTENT
LÄRARE OBEHÖRIG
STUDIEHANDLEDAR
BEREDSKAPSARB
STÖDASSISTENT
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE
PERSONLIG ASS.
STÖDASSISTENT
STÖDBITRÄDE
SJUKSKÖTERSKA
SJUKSKÖTERSKA
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
STÖDASSISTENT

1161

Anställd från och med
08-okt-21
18-okt-21
11-okt-21
01-okt-21
04-okt-21
18-okt-21
01-okt-21
01-okt-21
11-okt-21
06-okt-21
01-okt-21
01-okt-21
05-okt-21
01-okt-21
04-okt-21
11-okt-21
01-okt-21
04-okt-21
01-okt-21
01-nov-21
15-nov-21
01-nov-21
15-nov-21
01-okt-21
18-okt-21
18-okt-21
06-okt-21
01-nov-21
01-okt-21

Anställningsform
3
6
1
42
43
6
6
6
43
42
42
6
6
6
6
6
1
6
6
1
3
1
1
3
6
6
6
3
6

Anställningsform, text
Vikariat
Timanställning, allmän visstid
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tidsbegränsat enligt skollagen
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Tillsvidare
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Tillsvidare
Vikariat
Tillsvidare
Tillsvidare
Vikariat
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Vikariat
Timanställning, allmän visstid
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-10-29
Ärendenummer
2020/401

Kommunstyrelsen

Marie Anebreid
0502-60 60 43
marie.anebreid@tidaholm.se

Rapportlista kommunstyrelsen 2021-11-24
Ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2021-10-25 – 2021-11-12.
KS 2021/5
KS 2021/309
KS 2021/343
KS 2021/355

SKR - Cirkulär 21:38 Den nya visselblåsarlagen
SBN - Bostadstrategiskt program 2021-2025
Föreningen Svenskt Landskapsskydd – Vetot avseende
vindkraft
Tidaholms Naturskyddsförening - Sortering av matavfall i
Tidaholms kommun

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

