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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 

KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
 
 
Dag och tid: 2021-12-20 17:00 
Plats: Stora salen, Bibliotekshuset 
Justerare:  Hajrudin Abdihodzic (V) eller Lisbeth Ider (V)

  Torgny Hedlund (KD) eller Ulf Persson (C) 
OBSERVERA TIDEN 
 
Ledamöter och tjänstgörande ersättare ska vara på plats i Stora salen. 
 
Ersättare (som ej tjänstgör) rekommenderas att delta digitalt via Teams. 
Inloggning sker från kl. 16.00. 
 
Senast kl. 16.50 ska alla vara på plats eller anslutna till mötet. Vid tekniska 
problem ring 60 60 45 eller 60 60 43 
 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
Erik Ezelius (S), ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (-) första vice ordförande, 
Krister Rohman (KD) andre vice ordförande, Runo Johansson (L), Ingemar 
Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), 
Anneli Sandstedt (C), Mikael Hallin (C), Peter Friberg (M), Ambjörn 
Lennartsson (M), Ida Davidsson (-), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn 
(M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson 
(SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD), Karin Olofsson 
(MP), Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Gunilla Djurberg (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik 
Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-
Larsson (S),  Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic 
(V), Lisbeth Ider (V) 
 
Tjänstgörande ersättare 
 
 
Ersättare 
Jenny Svensson (L), Mathias Lundgren (L), Claes Andersson (KD), Roger 
Lundvold (KD), Josette Rask (C), Per-Inge Karlsson (C), Camilla Graaf (-), 
Richard Mellgren (M), Per-Erik Vrang (M), Aili Räisänen (SD), Anna Sheridan 
(SD) Christopher Vipond (MP), Anna Wik (MP) Ingvar Jansson (S), Malin 
Andersson (S), Kent Persson (S), Emma Graaf (S), Lisa Öhgren (S), Emil 
Ekman (S) Carola Karlsson (S), Jesper Carlman (S) Henrik Vang (V), Anna 
Ider (V), 
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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 

ÄRENDEN 
   

1 Godkännande av dagordning 2021/10 

2 Handlingar att anmäla 2021/12 

3 Besvarande av interpellation ställd av Lena Andersson 
(S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
angående beslut vid "sittande bord" 

2021/373 

4 Beslut om förstudie för investeringsprojekt Idrottshall 2021/359 

5 Beslut om förstudie för investeringsprojekt ishall 2021/360 

6 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB 2021/347 

7 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB 2021/347 

8 Beslut om revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 

2019/466 

9 Beslut om revidering av reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden 

2019/324 

10 Beslut om revidering av reglemente för social- och 
omvårdnadsnämnden 

2019/482 

11 Beslut om revidering av reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden 

2019/483 

12 Beslut om revidering av reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 

2019/484 

13 Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden 2019/485 

14 Beslut om revidering av reglemente för valnämnden 2019/519 

15 Beslut om antagande av taxa för tillfällig 
dödsboförvaltning 

2021/313 

16 Beslut om revidering av taxa för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 

2021/351 

17 Beslut om revidering av taxa för upplåtelse av offentlig 
plats 

2021/352 

18 Beslut om revidering av taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken 

2021/353 

19 Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför 
mandatperioden 2022-2026 

2021/342 
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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 

20 Val av kommunstyrelse 2018/401 

21 Val av ordförande i valnämnden efter Jan-Ove Piehl (S) 2018/408 

22 Beslut om entledigande från uppdrag Carola Karlsson 
(S) 

2018/319 

23 Beslut om entledigande från uppdrag Emil Ekman Ehlin 
(S) 

2018/319 

24 Mötets avslutande 2021/10 
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Skrivelse 2021-11-19 
 
Vi kan nu läsa att allmännyttan i Tidaholm ska producera bostäder. Detta är i sak positivt för 
utvecklingen av vårt gemensamma Tidaholm. Vi från Fastighetsägarna vill däremot lyfta en fråga som 
är viktig att tänka på. Producerar allmännyttan genom sin fördelaktiga finansieringsform bostäder 
med samma villkor som marknaden?  
 
Det är av stor betydelse att man som kommun och ägare av allmännyttan är medveten om att 
förutsättningarna skiljer sig. Man bör också göra en analys över hur bostadsmarknaden och det 
verkliga behovet ser ut, innan man är delaktig i att fatta ett beslut om att nyproducera bostäder i 
kommunal regi. Detta för att undvika att hamna i en situation som på sikt kan bli ohållbar och sluta i 
en tvärnit. En situation där bostäder kan komma att stå tomma på grund av att det har byggts för 
mycket inom en för kort tidshorisont. 
 
Alla fastighetsbolag, såväl allmännytta som privata aktörer, bör engagera sig i samhällsutvecklingen 
och bostadsbyggandet i den mån de kan och när de privata företagens initiativ på marknaden saknas 
är det toppen att allmännyttorna genom sin roll kan vara kommunen behjälpliga. När det däremot 
finns privata initiativ på bostadsmarknaden bör allmännyttan inte ta en drivande roll. Detta då man 
har andra förutsättningar än privata aktörer. Alla bolag har olika förutsättningar, men i främst två 
avgörande fall skiljer sig det privata från de allmännyttiga; konkurshot och lånefinansiering. 
 
Lånefinansiering av allmännyttor görs via kommunens egen finansiering och där tillhörande väldigt 
förmånliga räntevillkor, lägg där till att man inte heller kan gå i konkurs då man har kommunen som 
borgenär. Detta är inte konkurrens på 100% lika villkor och man får därtill en annan byggkalkyl än en 
privat aktör som måste ta hänsyn till att man kan gå i konkurs. Genom att då ta en drivande roll i en 
marknad som Tidaholm som idag har privata aktörer riskerar man att i framtiden bli utan de privata 
aktörernas roll. Detta vore inte lyckosamt för någon. Med det sagt skall givetvis inte allmännyttan stå 
helt i passiv bakgrunden utan alla krafter behövs. 
 
Det är därför av stor vikt att lyfta det lokala samarbetet mellan privata och allmännyttiga aktörer. 
Detta bör ske kontinuerligt genom att man löpande har en dialog om bostadssituationen och hur vi 
gemensamt kan lyfta Tidaholm som attraktiv plats där människor vill bo och verka. Vi från 
Fastighetsägarna vill det som är långsiktigt bäst för Tidaholm, och då behövs såväl allmännytta som 
privata aktörer på fastighetsmarknaden. 
 
 
Alma Ohlin  
Ansvarig för Näringspolitik  
Fastighetsägarna i Skaraborg 
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From:                                 Anna Eklund
Sent:                                  Wed, 24 Nov 2021 16:17:28 +0100
To:                                      Marie Anebreid
Subject:                             VB: Handlingar att anmäla till KF i december

 
 

Från: Zelal Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se> 
Skickat: den 24 november 2021 12:15
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Kopia: Erik Ezelius <erik.ezelius@riksdagen.se>; Krister Rohman <Krister.p.Rohman@tidaholm.se>
Ämne: Handlingar att anmäla till KF i december 
 
Hej,  
 
Jag önskar att anmäla ett ärende inför kommunfullmäktige i december 2021.  
 
Jag, Zelal-Sara Yesildeniz (-), 19831028, kommer att avstå min arvodesersättning som vice ordförande i 
Tidaholms kommunfullmäktige från 1 januari 2022 till 30 juni 2022 på grund av en längre vistelse 
utomlands.  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Zelal-Sara Yesildeniz  
 
Enebacksvägen 23 
522 37 Tidaholm  
072 588 16 65 
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BESLUT

Dnr:

1/2

2021-12-08

201-53628-2021

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
29 november 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Tidaholm
Parti: Centerpartiet
Ny ledamot: Mikael Hallin
Ny ersättare: Josette Rask
Avgången ledamot: Lennart Axelsson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
 
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Tidaholm

Ledamot Ersättare

Ulf Persson
Anneli Sandstedt
Mikael Hallin *

1. Per-Inge Karlsson
2. Josette Rask *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen,  403 40 GÖTEBORG 
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

.

David Forsberg

Kopia till
Tidaholms kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Centerpartiet
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BESLUT

Dnr:

1/2

2021-12-08

201-53624-2021

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
29 november 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Tidaholm
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Gunilla Djurberg
Ny ersättare: Jesper Carlman
Avgången ledamot: Anders Johansson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
 
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Tidaholm

Ledamot Ersättare

Erik Ezelius
Anna-Karin Skatt
Bengt Karlsson
Lena Andersson
Tony Pettersson
Anna Zöögling
Cathrine Karlsson
Zelal-Sara Yesildeniz
Othmar Fiala
Gunilla Djurberg *
Georgos Moschos
Monica Staadig
Per-Erik Thurén
Michelle Hjerp Holmén
Håkan Joelsson
Kristina Spetz Larsson
Fahad Almedane
Ulla Brissman

1. Christoffer Axelsson
2. Ingvar Jansson
3. Malin Andersson
4. Kent Persson
5. Emma Graaf
6. Lisa Öhgren
7. Emil Ekman
8. Carola Karlsson
9. Jesper Carlman *

8



2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen,  403 40 GÖTEBORG 
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

.

David Forsberg

Kopia till
Tidaholms kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
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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 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-07 
 
Ärendenummer 
2021/373 Kommunfullmäktige  
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Besvarande av interpellation ställd av Lena 
Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
angående beslut vid "sittande bord" 
 
 
Ärendet 
Lena Andersson ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-29 en 
interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande där frågan var hur 
KD, C, M, MP och SD kan ta beslut vid ”sittande bord” och besluta i en fråga 
där det saknas risk- och konsekvensanalys, saknas budget för 
omorganisationen samt sist men inte minst en barnrättsbedömning i 
handlingarna.  
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande kommer besvara interpellationen 
skriftligt och tillse att Lena Andersson (S) får ta del av svaret senast dagen 
före kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Interpellation från Ingemar Johansson (L). 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/359 

§ 276 Beslut om förstudie för investeringsprojekt Idrottshall 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
förstudien samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att 
tillsammans med kultur- och fritidsnämnden starta projektering av 
projektet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommuns strategiska plan och budget för 2022-2024 antogs av 
kommunfullmäktige i september år 2021. I investeringsbudgeten finns ett 
objekt gällande renovering av Idrottshallen. Kultur- och fritidsnämnden har 
genomfört och godkänt en förstudie av objektet och skickat den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
Av förstudien framgår det att Idrottshallen under dagtid används som 
gymnastiksal för gymnasiet och under kvällstid hyrs den ut till föreningslivet. I 
bottenvåningen ligger Idrottshistoriska museet.  
 
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 en bra 
lokal att anpassa för TGS behov. Halva hallen skulle hyras ut till TGS med 
årshyra och det skulle finnas möjlighet att  använda andra halvan av hallen för 
gymnasieskolans undervisning samt uthyrning för träning på timbasis 
Idrottshallen innehåller även en lokal i källaren (boxningslokalen)  som skulle 
passa till TGS andra verksamheter, till exempel gymmix. Flytten av TGS från 
Forshallen till Idrottshallen skulle innebära en helhetslösning där 
förutsättningarna för TGS verksamheter förbättras samtidigt som en 
fullmåttshall frigörs för andra,och nya, idrotter. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det finns medel avsatta för 
projektet i investeringsbudgeten. Det finns även medel avsatta i driftbudgeten 
för ökade kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). I förstudien finns 
det 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 att gå vidare till projekteringssteget. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna förstudien samt att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden starta projektering av projektet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie investeringsobjekt renovering 

idrottshallen”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-11-11. 
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 106/2021, ”Beslut om förstudie 

iordningställande av Idrottshallen”, 2021-11-09. 
✓ Förstudierapport iordningställande av Idrottshallen, 2021-11-09. 

 

13



 1/2 

 

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 

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 idrottshallen 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 
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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 

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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-09 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2021-10-18. 
✓ Förstudierapport iordningställande av Idrottshallen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Beslutande instans 
Ansvarig förvaltning/avdelning 

Ärendenr  Ärendenummer 

 

Fastställd:  Datum  
 Reviderad: Datum 

 
 

 

Förstudierapport för iordningställande av Id-
rottshallen 

Beställare/Uppdragsgivare av förstudie: Kultur- och fri-
tidsnämnden  

Bakgrund 

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.  

Förstudiens uppdrag och avgränsningar 

Hyresgästanpassningar för att möta TGS behov för att kunna använda lokalen 
på ett säkert sätt. Samtidigt som man möjliggör fortsatt nyttjande av lokalen för 
Rudbecksgymnasiets behov. 

• Iordningsställa hoppgrop genom ianspråkstagande av mötesrum i 
källaren som idag används av Tidaholms Idrottshistoriska Förening 
samt riva förrådsväggar i norra ändan av hallen. 

• Om möjligt iordningsställa ersättningslokal för mötesrum i källaren. 

• Avgränsa hallen vid mittlinjen genom en nätvägg. 
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• Iordningsställa norra halvan av hallen för TGS behov med infästningar i 

golv för fasta redskap. 

Inga anpassningar krävs av lokalen i källaren eller av omklädningsrum eller 
liknande. 

Nulägesanalys 

Sedan byggnationen av en ny fullmåttshall på Rosenberg finns tre 
fullmåttshallar och en stor hall som inte riktigt är en godkänd fullmåttshall. 
Flertalet av inomhusidrotterna kräver godkända fullmått 40 X 20 meter, men 
gymnastikverksamhet har inte samma krav. Under många år har TGS uttryckt 
ett stort behov av en hall med möjlighet att placera ett fristående golv och 
några fasta redskap samt en hoppgrop.  

Sedan några år tillbaka har ytterligare två inomhusidrotter etablerats i 
Tidaholm som har svårt att få plats och boka tider i idrottshallarna. Om 
Forshallen frigörs genom att TGS flyttar till Idrottshallen så skulle dessa nya 
idrotter få betydligt bättre förutsättningar. 

Omvärldsbevakning 

Tidaholm har en hög ambitionsnivå och mycket goda möjligheter för 
inomhusidrotter att kunna bedriva sin verksamhet. Många andra kommuner 
med liknande gymnastikverksamhet bygger eller anpassar specialhallar för 
gymnastikverksamhet, t ex Jönköping, Skövde och Trollhättan. 

Konsekvensanalys 

En lokal anpassad för gymnastikverksamhet skulle minska skaderisken både 
vid framplockande och återställande vid varje träning. Att kunna öva med en 
hoppgrop skulle också förbättra säkerheten och tryggheten för de som tränar 
gymnastik. Dessutom skulle slitage på materialet minska. 

Åtgärden skulle säkerställa att förutsättningarna för flera inomhusidrotter; 
gymnastik, basket och futsal skulle förbättras och prognosen är att deras 
verksamhets fortlevnad i Tidaholm skulle säkerställas. 

Konsekvensen av att inte genomföra åtgärden skulle vara att dessa 
inomhusföreningar har en mer oviss framtid. 

För Rudbecksgymnasiet innebär åtgärden att de får en halv idrottshall mindre 
för sin undervisning. Samtidigt får gymnasiet tillgång till lokalen i källaren 
(boxningslokalen), som man inte kunnat nyttja tidigare. Finns behov av en 
fullstor hall så finns möjlighet att nyttja någon av de tre andra hallarna. 
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Alternativa lösningar 

Under många år har dialog med TGS pågått för att hitta en lösning angående 
lokal för TGS. Många olika förslag har prövats och förkastats av olika skäl. 

Kommunen har uttryckt att detta är en prioriterad fråga. Föreningen uppger att 
man kände positiva vibbar fram till sommaren 2019.  Man upplevde att viljan 
hos kommunen var att hitta en lösning, men den ekonomiska situationen tillät 
inte att bygga 1,5 hall i samband med byggnation av Rosenbergshallen.  

Nu upplever TGS att man är tillbaka på ruta 1 igen efter att man blivit besviken 
två gånger när olika lokallösningar ej har kunnat genomföras.  

TGS ser tre möjliga alternativ: Bygga eget, bygga om/ut i Forshallen eller ta 
över Idrottshallen.  

Rekommenderad lösning 

Att genomföra anpassningen av Idrottshallen. 

Förväntad effekt 
Genom att anpassa Idrottshallen för TGS verksamhet och flytta gymnastiken 
dit åstadkommer man en långsiktig lösning som kommer att fungera under 
många år och bidra till ett effektivt lokalutnyttjande där den enda hallen som 
inte uppfyller villkoren för en fullmåttshall kan nyttjas fullt ut av en 
inomhusförening samtidigt som de tre godkända fullmåttshallarna kan 
användas fullt ut av de inomhusidrotter som kräver fullmåttshallar. 

Att gynna idrottsföreningarna främjar verksamhet för barn och unga och 
folkhälsan i Tidaholm, samt bidrar till att skapa en attraktiv kommun där 
människor vill bo och leva. 

Projektets mål 
Skapa en lösning för gymnastikverksamhet och åstadkomma en långsiktig 
lösning för ett effektivt användande av idrottshallarna och säkra framtiden för 
ett livskraftigt föreningsliv. 

Intressenter 
Kultur- och fritidsnämnden 

Inomhusföreningarna i Tidaholms kommun i allmänhet och TGS i synnerhet 

Barn- och utbildningsnämnden, Rudbecksgymnasiet 
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Omfattning i tid 
Förslag till tidsplan 
Med beaktning för att få till lösningen där TGS kan nyttja Idrottshallen så bör 
iordningställandet göras så snart det är möjligt.  Eventuell påverkan på den 
andra spelytans nyttjande under iordningställande bör också beaktas i 
tidsplanen, då gymnasiets idrottsundervisning inte bör påverkas mer än 
nödvändigt. 

Förstudie 

Förstudien godkänns av kommunstyrelsen 24 november 2021. 

Projektering 

Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och 
med 25 november 2021. Projektering beslutas/godkänns av 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden senast februari 
2022. Projektering beslutas/godkänns av kommunstyrelsen senast april 2022. 

Genomförande 

Tilldelningsbeslut senast april 2022. 
Arbetet utförs april – augusti 2022. Slutbesiktning senast 15 augusti 2022. 

Uppföljning 

Projektet följs upp och rapporteras i delårsrapporten augusti 2022. 

Totalkostnadskalkyl - Uppskattat behov av medel 
Investeringsbudgeten för 2022 är 3 miljoner kronor för projektet.  

De investeringar som bedöms nödvändiga för att ställa om användning och 
ändamålsenlighet för gymnastikföreningen för Idrottshallen omfattar:  

• Att tillskapa 2 separata hallytor som skall kunna  
o nyttjas parallellt utan påverkan av varandra  
o Skall kunna nyttjas som en hall då avdelare/skiljevägg dras bort 
o lösningen med avdelare/skiljevägg skall gå att dra fram och 

tillbaka utan stor arbetsinsats 
o hallytorna som tillskapas skall vara lika stora, det vill säga 

skiljeväggen skall vara centrerad vid spelytans mittlinje.  
• Att anpassa norra halvan av Idrottshallen för att möta 

gymnastikföreningens behov av hoppgrop samt infästningar i golv för 
fasta redskap 

Projektet åsyftar inte att utrusta hallen med ytterligare redskap för 
gymnastikföreningen.   

Ökning av kapitalkostnader 
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Den årliga ökade kapitalkostnaden för investeringar skulle vid en 
avskrivningstid på 10-15 år (beroende på komponenternas uppdelning) bli 200 
tusen kronor för avskrivningar. Internräntan år 1 beräknas uppgå till 30 tusen 
kronor.  

Kommunen ingår ett långsiktigt avtal med TGS för att täcka ökade 
driftskostnader. 

Förslag på interna mottagare 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/360 

§ 277 Beslut om förstudie för investeringsprojekt ishall 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
förstudien samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att 
tillsammans med kultur- och fritidsnämnden starta projektering av 
projektet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommuns strategiska plan och budget för 2022-2024 antogs av 
kommunfullmäktige i september år 2021. I investeringsbudgeten finns ett 
objekt gällande renovering av ishallen. Kultur- och fritidsnämnden har 
genomfört och godkänt en förstudie av objektet och skickat den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.  
 
Av förstudien framgår det bland annat att den befintliga sargen är en träsarg 
som har suttit sedan år 1986. Sargen har lagats i flera omgångar och är i 
dagsläget så sliten att den medför en skaderisk. Rören under grusbädden är 
original sedan år 1968 och har inte bytts sedan rinken var en utomhusrink. Då 
rören dels är gamla, och enbart skyddas av en grusbädd, finns det stor risk för 
brott på rören. 
 
Vid Svenska ishockeyförbundets senaste besiktning av ishallen konstaterade 
besiktningsmannen att det inte är säkert att den kommer gå igenom vid nästa 
besiktningstillfälle som kommer infalla år 2022.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det finns medel avsatta för 
projektet i investeringsbudgeten. Det finns även medel avsatta i driftbudgeten 
för ökade kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). I förstudien finns 
det 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 att gå vidare till projekteringssteget. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna förstudien samt att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden starta projektering av projektet.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie investeringsobjekt renovering ishall”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-11-11. 
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 105/2021, ”Beslut om förstudie 

renovering ishall”, 2021-11-09. 
✓ Förstudierapport renovering ishall, 2021-11-09. 
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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 

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. 
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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 

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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-09 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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 
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Beslutande instans 
Ansvarig förvaltning/avdelning 

Ärendenr  Ärendenummer 

 

Fastställd:  Datum  
 Reviderad: Datum 

 
 

 

Förstudierapport för renovering av sarg och 
pist i Rosenbergs ishall  

Beställare/Uppdragsgivare av förstudie: Kultur- och fritidsnämnden 

Bakgrund 

Rosenbergsbanan byggdes på initiativ av en ekonomisk förening och med 
hjälp av bidrag och insamlingar. Isbanan invigdes på annandag jul 1968. I 
september 1969 överlämnades isbanan till kommunen. Knappt 20 år senare 
byggdes tak över banan. Rosenbergs ishall renoverades år 2010 då taket byt-
tes ut och ny läktare och nya omklädningsrum byggdes.  

Tidaholms Hockeyförening (THF) bedriver sin verksamhet här med träning och 
hockeymatcher. Rosenbergs ishall är under vissa tider öppen för allmänhe-
tens åkning. På helgerna är kiosken öppen. Då finns möjlighet att hyra skrid-
skor och hjälm. Föreningar, enskilda och företag kan hyra hallen. Ishallen kan 
också bokas för barnkalas. Även Tidaholms skolor bokar hallen för skridskoåk-
ning. 

Efter dryga 50 år finns stort behov av att ersätta rör och pist. Sargen är dryga 
30 år och kommer inte att klara nästa besiktning enligt besiktningsmannen. 

För att Rosenbergs ishall ska fortsätta att fungera som hemarena för THF, 
kunna erbjuda allmänhetens åkning och möjlighet för Tidaholms skolor att ha 
skridskoåkning som en del av undervisningen krävs åtgärder för att ersätta 
pist och sarg. 

Förstudiens uppdrag och avgränsningar 

Förstudien behandlar behov av ny pist med nya rör och en gjuten platta samt 
en ny sarg med nytt sargskydd med plexiglas samt avbytarbås, sekretariat och 
utvisningsbås.  

Inga andra åtgärder i ishallen ingår i förstudien. 

Nulägesanalys 

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. 
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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. 

Omvärldsbevakning 

Rosenbergsbanan började som en utomhusrink som sedan blev inbyggd och 
blev en ishall. Rören under grusbädden är original och har inte bytts sedan det 
var en utomhusrink. Sargen är en av de äldsta i Sverige. Att byta både pist 
och sarg har blivit nödvändigt och andra kommuner i samma situation har 
redan gjort liknande renoveringar.  

Ovanåkers kommun har gjort en liknande renovering under 2021. Renove-
ringen inleddes under juni och slutbesiktning ska ske i början av november. 
De fick in tre anbud och valde en aktör som kunde ta sig an hela uppdraget. 
Sargens kostnad uppgick till 1,5 mkr och pistdelen blev 6 mkr. 
 
Konsekvensanalys 

Den åldersstigna pisten och sargen har inte någon längre livslängd kvar. Om 
dessa inte byts snart kommer med stor sannolikhet rören att gå sönder och 
sargen bli utdömd vid nästa besiktning. Detta innebär då att ishallen inte 
kommer att kunna användas av föreningslivet, skolan eller vara öppen för 
allmänhetens åkning. Detta skulle drabba många barn och unga i Tidaholms 
kommun.  

Alternativa lösningar 

Bedömningen är att det inte finns någon alternativ lösning mer än att stänga 
ishallen. 

Rekommenderad lösning 

Rekommendationen är att åtgärden genomförs eftersom alternativet är en 
stängning av ishallen inom ett eller ett par år. 

I svenska ishockeyförbundets skrift - Bygga ishall - finns specificeringar kring 
hur en ishall utformas vid nybyggnatoion samt de krav som ska uppfyllas för 
den typ av ishall som är aktuell. Denna bör vara vägledande i form av 
utformning av ny sarg och pist.  
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Förväntad effekt 
Att renovera ishallen innebär att den kommer att kunna användas av 
föreningslivet, skolan och vara öppen för allmänhetens åkning. Detta skulle 
gynna många barn och unga samt folkhälsan i Tidaholms kommun.  

Projektets mål 
Att kunna fortsätta att bedriva verksamhet i ishallen och erbjuda en 
ändamålsenlig ishall för föreningslivet, skolan och allmänheten. 

Beröringspunkter och beroenden till andra projekt, arbeten och till-
gångar 
I strategisk plan och budget för 2021 beslutade kommunfullmäktige att uppdra 
till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga nämnder se över alter-
nativa driftsformer för ishallen i Tidaholms kommun. Beslutet är en del av kom-
munfullmäktiges beslut om strategisk plan och budget 2021-2023. Detta 
uppdrag löper parallellt med projekt renovering ishall. 

Kultur- och fritidsnämnden har i samråd med övriga nämnder utrett alternativa 
driftsformer för ishallen i Tidaholms kommun. I utredningen ingår nulägesbe-
skrivning, konsekvenser av alternativ drift samt exempel från andra kommu-
ner. 

Intressenter 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tidaholms Hockeyförening 
Barn- och utbildningsnämnden 

Omfattning i tid 
Förslag till tidsplan 

Med beaktning för att ha minst verksamhetspåverkan så föreslås arbetet 
påbörjas efter att isen är borta 20 mars 2022. Vilket skulle betyda att arbete 
kan påbörjas runt 1 april. Isläggningen påbörjas inför vintersäsongen runt 1 
september, vilket betyder att arbetet och besiktning bör vara klart till dess för 
att inte påverka säsongen.  

Förstudie 

Förstudien godkänns av kommunstyrelsen 24 november 2021. 

Projektering 

Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och 
med 25 november 2021. Projektering beslutas/godkänns av 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden senast februari 
2022. 

Projektering beslutas/godkänns av kommunstyrelsen senast april 2022. 
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Genomförande 

Tilldelningsbeslut senast april 2022. 

Arbetet utförs: april - augusti 2022. Slutbesiktning senast 31 augusti 2022 

Uppföljning 

Projektet följs upp och rapporteras i delårsrapporten augusti 2022. 

Totalkostnadskalkyl - Uppskattat behov av medel 
Investering 

Investeringsbudgeten för 2022 är 10 miljoner kronor för projektet. 

De kostnadsbedömningar inhämtade från Ovanåkers kommun och är från i år, 
2021. 

• Gjutning av platta, inklusive installation av nya rör med tillhörande 
aggregat (beskriv bättre) – bedömd kostnad från 6 miljoner kronor 

• Byggnation/installation av ny sarg – bedömd kostnad från 1,5 miljoner 
kronor 

De 2 ovannämnda posterna uppgår till 7,5 miljoner kronor. I detta belopp så är 
inte projekteringskostnader, rivningsarbete, nya kompressorer, och andra 
eventuellt tillkommande kostnader för förarbete och oförutsedda kostnader för 
ishallen Rosenberg.   

De i förstudien inhämtade kostnadsbedömningarna och kvarvarande utrymme 
för övriga poster bedöms att inrymmas inom de 10 miljoner som är 
budgeterade. Aktuella kostnader bör inhämtas via upphandling som görs i 
projekteringsfasen.  

Ökning av kapitalkostnader 

Den årliga ökade kapitalkostnaden för investeringar skulle vid en 
avskrivningstid på 10-15 år (beroende på komponenternas uppdelning) bli 867 
tusen kronor för avskrivningar. Internräntan år 1 beräknas att uppgå till 100 
tusen kronor.  

Övriga kostnader 

Avseende övriga kostnader så bedöms att det varken tillkommer eller avgår 
kostnader för verksamheten vid normalt bruk/slitage i form av elkostnader, 
arbetsinsatser eller andra driftsrelaterade kostnader.  

Vid läggning av is som görs en gång per år så bedöms kostnaderna minska 
avsevärt. 

Omläggningen av plattan möjliggör nyttjande av ishallen även under 
sommarmånaderna, potentialen och omfattning av eventuell uthyrning är 
svårbedömd och är därför inte medtagen i kalkylen, men bedöms vara positiv. 
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Förslag på interna mottagare 
Kultur- och fritidsnämden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/347 

§ 278 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB 
 
Kommunstyrelsens 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. 

 
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.  

 
Förslag till 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. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 139/2021 ”Beslut om 

borgensram för Tidaholms Energi AB”, 2021-11-10. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut Tidaholms energi AB 2022”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-11-02. 
 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 2020-

12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2021 NYA LÅN 2021
AMORTERING 

2021
LÅNESKULD 2021-

12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 117934 2022-10-24 3 350 000 -1 800 000 1 550 000
Kommuninvest 129474 2025-10-16 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 93302 2022-12-01 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 105901 2023-11-13 7 849 000 -1 252 000 6 597 000
Kommuninvest 122598 2024-10-02 21 300 000 -400 000 20 900 000
Kommuninvest 80697 2021-09-15 20 900 000 -20 300 000 -600 000 0
Kommuninvest 138470 2026-11-12 0 20 300 000 -200 000 20 100 000
Kommuninvest 128251 2023-11-13 23 080 000 0 23 080 000
Kommuninvest 112152 2022-05-28 12 400 000 -400 000 12 000 000
Handelsbanken 364973137 2026-12-31 9 000 000 -9 000 000 0
Handelsbanken 681856 2021-12-30 0 -42 331 200 45 931 200 -3 600 000 0
Handelsbanken 681825 2021-12-30 0 -28220800 30 620 800 -2 400 000 0
Kommuninvest Ersätter 681856 2026-xx-xx 42 331 200 42 331 200
Kommuninvest Ersätter 681825 2024-xx-xx 28 220 800 28 220 800

161 879 000 -99 852 000 167 404 000 -10 652 000 218 779 000

Budgeterad nyupplåning 2022 Gatubelysning 0 20 000 000
Summa låneskuld 161 879 000 -99 852 000 167 404 000 -10 652 000 238 779 000
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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.  

 
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. 
 
 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 2020-

12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2021 NYA LÅN 2021
AMORTERING 

2021
LÅNESKULD 2021-

12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 117934 2022-10-24 3 350 000 -1 800 000 1 550 000
Kommuninvest 129474 2025-10-16 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 93302 2022-12-01 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 105901 2023-11-13 7 849 000 -1 252 000 6 597 000
Kommuninvest 122598 2024-10-02 21 300 000 -400 000 20 900 000
Kommuninvest 80697 2021-09-15 20 900 000 -20 300 000 -600 000 0
Kommuninvest 138470 2026-11-12 0 20 300 000 -200 000 20 100 000
Kommuninvest 128251 2023-11-13 23 080 000 0 23 080 000
Kommuninvest 112152 2022-05-28 12 400 000 -400 000 12 000 000
Handelsbanken 364973137 2026-12-31 9 000 000 -9 000 000 0
Handelsbanken 681856 2021-12-30 0 -42 331 200 45 931 200 -3 600 000 0
Handelsbanken 681825 2021-12-30 0 -28220800 30 620 800 -2 400 000 0
Kommuninvest Ersätter 681856 2026-xx-xx 42 331 200 42 331 200
Kommuninvest Ersätter 681825 2024-xx-xx 28 220 800 28 220 800

161 879 000 -99 852 000 167 404 000 -10 652 000 218 779 000

Budgeterad nyupplåning 2022 Gatubelysning 0 20 000 000
Summa låneskuld 161 879 000 -99 852 000 167 404 000 -10 652 000 238 779 000
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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 

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 

 
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 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 2020-

12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2021 NYA LÅN 2021
AMORTERING 

2021
LÅNESKULD 2021-

12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 117934 2022-10-24 3 350 000 -1 800 000 1 550 000
Kommuninvest 129474 2025-10-16 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 93302 2022-12-01 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 105901 2023-11-13 7 849 000 -1 252 000 6 597 000
Kommuninvest 122598 2024-10-02 21 300 000 -400 000 20 900 000
Kommuninvest 80697 2021-09-15 20 900 000 -20 300 000 -600 000 0
Kommuninvest 138470 2026-11-12 0 20 300 000 -200 000 20 100 000
Kommuninvest 128251 2023-11-13 23 080 000 0 23 080 000
Kommuninvest 112152 2022-05-28 12 400 000 -400 000 12 000 000
Handelsbanken 364973137 2026-12-31 9 000 000 -9 000 000 0
Handelsbanken 681856 2021-12-30 0 -42 331 200 45 931 200 -3 600 000 0
Handelsbanken 681825 2021-12-30 0 -28220800 30 620 800 -2 400 000 0
Kommuninvest Ersätter 681856 2026-xx-xx 42 331 200 42 331 200
Kommuninvest Ersätter 681825 2024-xx-xx 28 220 800 28 220 800

161 879 000 -99 852 000 167 404 000 -10 652 000 218 779 000

Budgeterad nyupplåning 2022 Gatubelysning 0 20 000 000
Summa låneskuld 161 879 000 -99 852 000 167 404 000 -10 652 000 238 779 000
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/347 

§ 279 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB 
 
Kommunstyrelsens 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. 

 
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. 

 
Förslag till 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. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 140/2021 ”Beslut om 

borgensram för Tidaholms Bostads AB”, 2021-11-10. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Borgensram Tidaholms bostads AB 2022”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-11-02. 
 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 

2021-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2021 NYA LÅN 2021
AMORTERING 

2021
LÅNESKULD 

2021-12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 116430 2023-11-13 9 138 557 -360 000 8 778 557
Kommuninvest 122599 2024-03-18 2 628 089 -109 500 2 518 589
Kommuninvest 127345 2023-11-13 10 200 000 -25 000 10 175 000
Kommuninvest 91206 2021-09-15 17 025 000 -16 800 000 -225 000 0
Kommuninvest 138466 2025-05-12 0 16 800 000 -75 000 16 725 000
Kommuninvest 94834 2021-09-15 14 865 369 -14 550 369 -315 000 0
Kommuninvest 138469 2026-02-04 0 14 550 369 -105 000 14 445 369
Kommuninvest 128250 2025-05-12 9 400 000 -400 000 9 000 000
Kommuninvest 111098 2022-04-26 4 640 000 -240 000 4 400 000
Kommuninvest 111099 2022-06-26 6 340 000 -240 000 6 100 000
Kommuninvest 122597 2024-10-02 14 900 000 -100 000 14 800 000
Kommuninvest 128618 2025-09-30 8 150 000 -50 000 8 100 000
Kommuninvest 128619 2025-09-30 8 150 000 -50 000 8 100 000
Kommuninvest 132410 2025-05-12 6 000 000 6 000 000
Kommuninvest 132409 2024-10-02 7 000 000 7 000 000
Kommuninvest 140204 2026-11-12 11 000 000 0 11 000 000
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 330-0 2021-02-10 5 000 000 -5 000 000 0 0
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 315-1 2021-02-10 880 500 -864 000 -16 500 0

111 317 515 -37 214 369 55 350 369 -2 311 000 127 142 515

Budgeterad nyupplåning 2022 Kungsbro 53 000 000
Summa låneskuld 111 317 515 -37 214 369 55 350 369 -2 311 000 180 142 515
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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. 

 
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. 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 

2021-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2021 NYA LÅN 2021
AMORTERING 

2021
LÅNESKULD 

2021-12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 116430 2023-11-13 9 138 557 -360 000 8 778 557
Kommuninvest 122599 2024-03-18 2 628 089 -109 500 2 518 589
Kommuninvest 127345 2023-11-13 10 200 000 -25 000 10 175 000
Kommuninvest 91206 2021-09-15 17 025 000 -16 800 000 -225 000 0
Kommuninvest 138466 2025-05-12 0 16 800 000 -75 000 16 725 000
Kommuninvest 94834 2021-09-15 14 865 369 -14 550 369 -315 000 0
Kommuninvest 138469 2026-02-04 0 14 550 369 -105 000 14 445 369
Kommuninvest 128250 2025-05-12 9 400 000 -400 000 9 000 000
Kommuninvest 111098 2022-04-26 4 640 000 -240 000 4 400 000
Kommuninvest 111099 2022-06-26 6 340 000 -240 000 6 100 000
Kommuninvest 122597 2024-10-02 14 900 000 -100 000 14 800 000
Kommuninvest 128618 2025-09-30 8 150 000 -50 000 8 100 000
Kommuninvest 128619 2025-09-30 8 150 000 -50 000 8 100 000
Kommuninvest 132410 2025-05-12 6 000 000 6 000 000
Kommuninvest 132409 2024-10-02 7 000 000 7 000 000
Kommuninvest 140204 2026-11-12 11 000 000 0 11 000 000
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 330-0 2021-02-10 5 000 000 -5 000 000 0 0
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 315-1 2021-02-10 880 500 -864 000 -16 500 0

111 317 515 -37 214 369 55 350 369 -2 311 000 127 142 515

Budgeterad nyupplåning 2022 Kungsbro 53 000 000
Summa låneskuld 111 317 515 -37 214 369 55 350 369 -2 311 000 180 142 515
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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 

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 

 
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 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 

2021-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2021 NYA LÅN 2021
AMORTERING 

2021
LÅNESKULD 

2021-12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 116430 2023-11-13 9 138 557 -360 000 8 778 557
Kommuninvest 122599 2024-03-18 2 628 089 -109 500 2 518 589
Kommuninvest 127345 2023-11-13 10 200 000 -25 000 10 175 000
Kommuninvest 91206 2021-09-15 17 025 000 -16 800 000 -225 000 0
Kommuninvest 138466 2025-05-12 0 16 800 000 -75 000 16 725 000
Kommuninvest 94834 2021-09-15 14 865 369 -14 550 369 -315 000 0
Kommuninvest 138469 2026-02-04 0 14 550 369 -105 000 14 445 369
Kommuninvest 128250 2025-05-12 9 400 000 -400 000 9 000 000
Kommuninvest 111098 2022-04-26 4 640 000 -240 000 4 400 000
Kommuninvest 111099 2022-06-26 6 340 000 -240 000 6 100 000
Kommuninvest 122597 2024-10-02 14 900 000 -100 000 14 800 000
Kommuninvest 128618 2025-09-30 8 150 000 -50 000 8 100 000
Kommuninvest 128619 2025-09-30 8 150 000 -50 000 8 100 000
Kommuninvest 132410 2025-05-12 6 000 000 6 000 000
Kommuninvest 132409 2024-10-02 7 000 000 7 000 000
Kommuninvest 140204 2026-11-12 11 000 000 0 11 000 000
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 330-0 2021-02-10 5 000 000 -5 000 000 0 0
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 315-1 2021-02-10 880 500 -864 000 -16 500 0

111 317 515 -37 214 369 55 350 369 -2 311 000 127 142 515

Budgeterad nyupplåning 2022 Kungsbro 53 000 000
Summa låneskuld 111 317 515 -37 214 369 55 350 369 -2 311 000 180 142 515
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/466 

§ 288 Beslut om revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår 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 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med 
upprättat förslag.  

- Runo Johansson (L) 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 (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 143/2021 ”Beslut om 

revidering av reglemente för kommunstyrelsen”, 2021-11-10. 
✓ 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. 

✓ 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.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019. 
 
Reservation 
Runo Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan 
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Johanssons förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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. 
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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:  
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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. 
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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 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. 

  
I förslaget till reglemente ser 29 § ut som följer: 
 
Ordföranden ska: 

1) Leda styrelsens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

styrelsen vid behov är beredda.  
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas. 
6) Bevaka att styrelsens beslut verkställs. 

 
Härutöver ska styrelsens ordförande under styrelsen: 
 

1) Ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning. 

43



 4/4 

 

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 

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 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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. 

 

46



 1/3 

 

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 

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.  
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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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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 

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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2019/466 

§ 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 barn- 
och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden 
bestämt annat i ett särskilt fall. 
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Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

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 
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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 

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, 2004-
02-23, 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 hel-
hetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställ-
ning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenhe-
ter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och eventuella gemen-
samma 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 (styr-
funktion). 

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 upp-
gifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar 
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och an-
nan 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 gräns-
dragning 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 kommu-
nala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är 
förbehållna annan nämnd. 

• Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders be-
slut. 

• 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, ekonomisy-

stem, dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, kommu-
nikationssystem, 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 medborgarinfly-

tandet i kommunen. 
• Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvalt-

ningscheferna. 
• Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommu-

nala angelägenheter som utförs av privata utförare.  
• Leda och samordna jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom  

kommunen. 
• Ha ett övergripande ansvar för, och samordna, den kommunala plane-

ringen i samhällsbyggnadsfrågor såsom översiktsplanering, bostadspo-
litik 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 klima-
tanpassningar 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, kommunika-

tion 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 in-
köpsverksamheten i kommunen. 

 
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ären-
den 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 kom-
munen. 

2) Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinu-
erligt hålls uppdaterade. 

3) Ansvara för att det hålls regelbundna möten mellan styrelsen och före-
tagsledningarna/stiftelseledningarna. 

4) Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de fö-
retag 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-
regående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet samt om verksamheten har utförts inom ramen för de kom-
munala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om 
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styrelsen finner att det förekommer brister ska styrelsen samtidigt läm-
na förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

6) Svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och förenings-
stämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommu-
nen 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 fastighetsförvalt-
ning, och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medels-
förvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften 
ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter, att betal-
ningar 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 förval-
tas 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 fast-
ställt. 

• På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden in-
om 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 överens-

stämmer med fullmäktiges beslut avseende översiktsplan eller motsva-
rande beslutsunderlag som är av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt. 

• I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kom-
munen 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 för-
valtningschefer och förvaltningsekonomer. Styrelsen och nämnderna har hand 
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksam-
hetsområde 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 frå-
gor 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 medbestäm-
mande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde. 

• Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra be-
stämmelser 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 personaladministra-

tionen 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 kom-

munens 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 be-
drivs 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 för-
fattning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har be-
gärt 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 kom-
muners 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 kommu-
nens 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 sam-
band 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 upp-
drag 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 dataskydds-
förordningen. 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 delege-
rats till den fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovis-
ningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisning-
ar.  
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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 sty-
relsens 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 verksamhets-
område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnads-
effektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 

5) När styrelsen tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en må-
nad, 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 un-
derlätta för den enskilde att ha med styrelsen att göra. 

7) Styrelsen ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 drif-
ten av en viss anläggning eller en viss institution. Styrelsen får uppdra åt själv-
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 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 fullmäkti-
ges 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 fullmäkti-
ge. 

§ 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 samman-
trädet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sam-
manträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordfö-
randen 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 före-
kommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
 
§ 27 Distansnärvaro  

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 obe-
höriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmä-
la 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 sammanträ-
den. 

Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplys-
ningar. 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 styrel-
sens sammanträden. 

§ 29 Ordföranden 

Ordföranden ska: 

1) Leda styrelsens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

styrelsen vid behov är beredda.  
5) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas. 
6) 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 verk-
samheten 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 an-
nat 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 styrel-
sens 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 sammanträ-
de 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 ordföran-
dens/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, kal-
las 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 fram-
för 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 samman-
trädeslokalen 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 kontrolle-
rar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte sty-
relsen 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. Protokollsanteckning-
en får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 
 
§ 38 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na 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 an-
ställd som styrelsen beslutar. 

§ 41 Undertecknande av handlingar  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen ska på sty-
relsens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av an-
nan ledamot i styrelsens arbetsutskott, och kontrasigneras av kommundirektö-
ren 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 sty-
relsen 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 tre-
fem 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 förhind-
rad 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 för-
hindrad 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 skrift-
lig 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 ut-
skottet om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överläm-
nar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på di-
stans. 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, 2004-
02-23, 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 hel-
hetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställ-
ning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenhe-
ter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och eventuella gemen-
samma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftel-
ser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning samt leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styr-
funktion). 

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 upp-
gifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar 
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och an-
nan 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 gräns-
dragning 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 kommu-
nala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är 
förbehållna annan nämnd. 

• Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders be-
slut. 

• 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 kom-
munen.  

• Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisy-
stem, dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-
system, kommunikationssystem, ledningssystem, samt förtroende-
mannaregister 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 nämn-

der 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 effek-

tivisera den kommunala administrationen. 
• Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarmedbor-

garinflytandet i kommunen. 
• Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvalt-

ningscheferna. 
• Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommu-

nala 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, bo-
stadspolitik 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 klima-
tanpassningar 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, kommunika-

tion 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 in-
köpsverksamheten i kommunen. 

 
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ären-
den som fullmäktige ska handlägga ska beredas.  
 
Avgöra hur ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas om full-
mäktige inte har beslutat något annat. Styrelsen får uppdra åt en förtroen-
devald 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 kom-
munen. 

2) Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinu-
erligt hålls uppdaterade. 

3) Ansvara för att det hålls regelbundna möten mellan styrelsen och före-
tagsledningarna/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 kom-
munala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om 
styrelsen finner att det förekommer brister ska styrelsen samtidigt läm-
na förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

6) Utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombud Svara för att tillvara-
ta 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 kommu-
nen är medlem i t.ex. genom att utse ombud och utfärda ägarinstruk-
tion 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 fastighetsförvalt-
ning, och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter riktlinjer för den-
na. 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 indriv-
ning 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 förval-
tas av den nämnden. 

3) Underhålla och förvalta lös egendom som finns inom styrelsens för-
valtningsområde. 

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: 

Kommentar [A1]:  Flyttas till avsnitt B 
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• Uppta lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fast-

ställt. 
• På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden in-

om 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 ären-
den 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 överens-
stämmer med fullmäktiges beslut avseende översiktsplan eller motsva-
rande beslutsunderlag som är av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt. 

• I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kom-
munen 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 behand-
las 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 kommu-
nen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och entledi-
gande 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 för-
valtningschefer och förvaltningsekonomer. Styrelsen och nämnderna har hand 
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksam-
hetsområde 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 frå-
gor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. 

Kommentar [A2]:  Dessa lagar upphävda 
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• Förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt 

utom vad gäller 11–14 §§ och 38 § lag (1976:580) om medbestäm-
mande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde. 

• Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra be-
stämmelser 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 personaladministra-

tionen 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 kom-

munens 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 be-
drivs 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 fullmäk-
tige 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 full-
mäktige 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 kom-
muners 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 kris-
ledningsnämnd. 

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 kommu-
nens 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, in-
klusive 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 inköpsverk-

samheten 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 sam-
band 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 upp-
drag 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. Styrel-
sen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är ge-
mensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i styrelsens register-
förteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också per-
sonuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäk-
tige 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-, integra-

tions-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barn-
konvention och konventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning. 

4) Styrelsen ska vid sina redovisningar till fullmäktige kring hur kommu-
nens 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.  
 

83



   
  
  
 
 

13/24 
 
 

  

 
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 delege-
rats till den fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovis-
ningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisning-
ar.  
 
 
§ 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 sty-
relsens 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 verksamhets-
område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kost-
nadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts. 

5) När styrelsen tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en må-
nad, 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 un-
derlätta för den enskilde att ha med styrelsen att göra. 

7) Styrelsen ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 drif-
ten 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 be-
slut, 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 an-
ledning 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 fullmäkti-
ges 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 styrel-
sens 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 samman-
träde.  

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 sammanträ-
dena samt bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende 
på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. 

Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före samman-
trädet. 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-

Kommentar [A3]:  § 31 

86



   
  
  
 
 

16/24 
 
 

  

 
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 samman-
trädet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sam-
manträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordfö-
randen 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 en-
skild. 

§ 26 Offentliga sammanträden 
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden 
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det före-
kommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
 
§ 27 Distansnärvaro  
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 obe-
höriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmä-
la 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 sammanträ-
den. 

Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplys-
ningar. 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 styrel-
sens sammanträden. 

 
§ 28 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. Sekretera-
ren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

§ 29 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 tjänst-
göra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersät-
tare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring fram-
för annan ersättare. 

Ersättare som inte tjänstgör under styrelsens sammanträde, har rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 

§ 30 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 samman-
trädeslokalen 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. 

Kommentar [A4]:  § 34 

Kommentar [A5]:  § 35 

Kommentar [A6]:  § 36 
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§ 31 29 Styrelsens ordförande Ordföranden 
Styrelsens ordförande Ordföranden ska: 

1) Leda styrelsens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) 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 kommu-
nalt finansierad verksamhet. 

6) Se till att styrelsens och utskottens färdigberedda ärenden sna-
rast behandlas utan onödigt dröjsmål. 

7) Bevaka att styrelsens beslut verkställs. 
2) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveck-

ling, 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 verk-
samheten 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 an-
nat 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 styrel-
sens 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 sammanträ-
de eller i en del av ett sammanträde den i nämnden med flest tjänsteår fullgö-
ra 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 tjänstgö-
ringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att full-
göra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga upp-
gifter. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordföran-
dens/vice ordförandens uppgifter.  

§ 33 Kommunstyrelsens utskott 
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 personalut-
skott. 

§ 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 tjänst-
göra 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.  

Kommentar [A7]:  § 44 
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En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänst-
göra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersät-
tare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring fram-
för 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 proto-
kollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring fram-
för 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 samman-
trädeslokalen 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 kontrolle-
rar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte sty-
relsen 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.  
 

91



   
  
  
 
 

21/24 
 
 

  

 
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. Protokollsanteckning-
en får enbart beröra det besluta som är fattat i ärendet. 
 
§ 38 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na 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 an-
ställd som styrelsen beslutat vara behörig beslutar. 

§ 42 41 Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen ska på sty-
relsens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av an-
nan ledamot i styrelsens arbetsutskott, och kontrasigneras av kommundirektö-
renchefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer. Vid förfall för ordfö-
randen inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser. Styrelsen får genom beslut uppdra åt annan/andra att verk-
ställa undertecknandet. 

Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av sty-
relsen 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.  

 

 

Kommentar [A8]:  Jmf § 38 
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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 tre-
fem 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 förhind-
rad 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 för-
hindrad 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 skrift-
lig 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 ut-
skottet om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överläm-
nar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på di-
stans. 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.  
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§ 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 
Kommunal- och oppositionsrådet får närvara vid övriga nämnder och bered-
ningar sammanträden och får där delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 

§ 37 Närvarorätt för övriga 
Styrelsen får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, annan nämnd 
eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sak-
kunnig att närvara vid ett sammanträde med styrelsen för att lämna upplys-
ningar. 

Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrel-
sens 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 
Såväl styrelsens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en le-
damot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagar-
vode 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 näst-
kommande arbetsdag. 

§ 39 Reservation och protokollsanteckning 
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reserva-
tionen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motive-
ra 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. Protokollsanteckning-
en får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 

Kommentar [A9]:  § 28 

Kommentar [A10]:  § 28 

Kommentar [A11]:  § 40 

Kommentar [A12]:  § 39 
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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 an-
ledning av att beslut av styrelsen eller av fullmäktige har överklagats. 

3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av princi-
piell 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, beslutsför-
het, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrel-
sen. 
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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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbunds-

juristen 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 reglemen-

ten. 

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 nämn-

den), 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/ region-

styrelse 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 kom-

mun. 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. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning, 

2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 

3. ramar för kommunens upplåning, 

4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten, 

5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp, 

6. mottagande av donationer, 

7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemen-

sam 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 ytter-

ligare 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 sty-

relse/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 förtro-

endevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Full-

mäktige 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 kom-

munen (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 full-

mäktige (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 kommunal- 

lagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH 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. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

författning, 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

och förtroendemannaregister, 
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6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som ut-

förs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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. 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 kommu-

nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

nala 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 fullmäk-

tige 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. 

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. 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 be-

hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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. 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 redovis-

ning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovis-

ning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser. 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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 ar-

betstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mel-

lan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållan-

det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  
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UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN 

STYRELSENS UPPFÖLJNING 

9 § Styrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontroll-

eras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och med-

borgarförslag 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 extraordi-

nära 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 be-

slutanderätt 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 förfa-

randet 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 NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 för-

valtningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive ar-

betsmiljöfrågor 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 ge-

mensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av per-

sonuppgifter 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 full-

mäktige har lämnat till dem  

1. i reglemente, 

2. 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 verksam-

het. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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. Ordföran-

den 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 uteläm-

nande 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/ nämn-

den. 

 

  

109



Reglemente för styrelse och nämnder 15 

 

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 förtroende-

valde 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är  

beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  

 

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 intres-

sen 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. 

PRESIDIUM 

31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ord-

föranden 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 tjänst-

göra 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 protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 hin-

der 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 hin-

der 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 redovi-

sas 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 kommu-

nala 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 un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 be-

hövs. 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 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 ställ-

ning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till full-

mäktige (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. Sys-

tematiken 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, ut-

veckling 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 ”helhets-

ansvar”. 

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 över-

blick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämn-

ders 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 nämn-

derna, 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 bli-

vit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämn-

der. 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 organi-

sationsform 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 för-

troendevalda 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/ären-

den 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 sekre-

tesskyddad 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 nämn-

ders 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 ytterli-

gare 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 full-

mäktige 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 ansvars- 

och 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 all-

tid 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 OCH 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 organi-

sation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamåls-

enlig på ett övergripande plan. 

Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämn-

derna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i regle-

menten.  

  

                                                           

1 Prop. 2016/17:171 s. 160 
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

3 § Styrelsen ska 

1. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

 författning. 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

 system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

 och förtroendemannaregister, 

6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

 med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

 som utförs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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 framtagan-

det 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 regle-

mente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruk-

tion 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 angelägen-

heter 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 full-

mäktige 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 på-

skynda beredningsprocessen. 

Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kom-

munen 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 folkhäl-

sofrågor, 

 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 full-

mäktige 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 STIFTELSER 

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 kommu-

 nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

 nala 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 fullmäk-

 tige 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 upp-

fyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL om-

fattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekono-

miska föreningar i begreppet företag. 

KOMMUNALFÖRBUND 

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kom-

munen 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. 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 be-

 hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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 redo- 

 visning, 
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5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redo- 

 visning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförplikt- 

 elser. 

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 sä-

kerhet 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 styrel-

sens 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 styrel-

sen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempel-

vis 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. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

 hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

 tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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. Full-

mäktige 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 be-

slutar 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 finansbemyndi-

ganden 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 uti-

från 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 bin-

dande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommu-

nen 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 kom-

munstyrelsen 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. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet  

 mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande för- 

 hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. 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 per-

sonalfunktion. 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 förhandlings-

ordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestäm-

mande 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 upp-

rättas. 

TREDJE PUNKTEN 

Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra be-

stämmelser 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 personalpoliti-

ken (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 be-

stämmelsen 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 arbetsta-

gare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörel-

serna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överens-

kommelse 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 kollektiv-

avtalstecknandet 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 arbetsgivarfunk-

tion. 

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 perso-

nalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen juste-

ras. 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 personalpoli-

tiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att för-

handla 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 handläg-

gas 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 verksamhetsan-

svariga 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. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

 samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. 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, 

7. 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 för-

slag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet in-

nebär 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 fullmäk-

tige. 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 huvud-

män, 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 pro-

cessbehörighet 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 full-

mäktiges 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 extraordi-

nära 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 befogen-

heter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäk-

tige 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 krislednings-

nämnden 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 använ-

der sig av den skrivning som finns i andra stycket.  

Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämn-

den 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 krislednings-

nämndens 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 hemvärns-

råd 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 arkiv-

myndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företa-

gens arkiv. 

ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS 

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 webbplat-

sen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansva-

rade 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 tav-

lan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan under-

rättelser, 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 organisations-

fråga 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 personupp-

gifter 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 för-

fattningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart före-

skrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsik-

ten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas till-

gängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande 

ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrel-

sen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre till-

gång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se. 
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 verksam-

heten 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 ändamåls-

enlig. 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 full-

mäktiges 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 för-

valtningschef 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 personal-

hanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställnings- 

frågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till sty-

relsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivav-

tal, 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 kom-

mentaren 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 ge-

mensamma 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 data-

skyddsombud. 

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 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 full-

mäktige 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 åter-

rapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrel-

sen/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 återrapporte-

ringsskyldighet 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 ändamåls-

enligt 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 regel-

verk. 

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 bestäm-

melse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes. 

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 verksam-

het. 

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 informa-

tionsskyldighet 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 in-

formationen 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 ”bör-

regel”. 

I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad dele-

gering. 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. Före-

skrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till vill-

korad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 ären-

den/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.  

ANDRA STYCKET 

Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorga-

net. 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 be-

redas 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 medborgar-

förslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäk-

tige. 

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 full-

mäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att med-

borgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje full-

mäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskriv-

ningsbeslut. 

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 be-

slut. 

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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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 sammanträ-

det. 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 före-

skrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möj-

ligt” 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 flerdags-

sammanträde 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 (ål-

derspresidenten). 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 uteläm-

nande av handlingar har skett. 

Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämn-

derna. 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 an-

ställd 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 samman-

trädet. 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 elektro-

niska 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 leda-

möter 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 styrel-

sen/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 hand-

lingar 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 prak-

tiskt 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 kom-

munen 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 sam-

manträdet 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 återremit-

teras 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. Ordfö-

randen har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämn-

den som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ären-

det behöver dock inte ske vid detta sammanträde. 

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.  

Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/ 

nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-

stans. 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/ nämn-

den. 

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 före-

komma 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 distansdeltaga-

ren 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 prak-

tiska 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 sär-

skild 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 nämn-

derna, 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 förtroende-

valde 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 heltids-

sysselsatta. 

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 exem-

pelvis 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 en-

skilde 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 styrel-

sen/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 styrel-

sen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestäm-

mer 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov 

 är beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. 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 sammanträ-

desplanering 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 upprep-

ning 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 nämn-

den. 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 beslu-

ten 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 styrel-

sen/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 samman-

trädena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordfö-

randeskapet. 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 ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordfö-

randen 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 presi-

diet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proport-

ionellt 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 ledamö-

terna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara be-

roende 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 nämn-

dens 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 sammansätt-

ning, 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 exem-

pelvis 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 arbetsutskot-

tets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definie-

rades 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 för-

fall, 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 upp-

gifter 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 sammanträ-

dena, 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 pre-

senteras 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 tjänstgö-

ringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgif-

ter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kom-

munen. 

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 leda-

möter 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 tjänst-

göra 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 be-

stämt. 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 protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 före-

träde 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 pro-

portionellt, 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 ut-

sträckning 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 ersät-

tarna 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 full-

mäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska no-

minera 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 tjänst- 

göringen, 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 alter-

nativen. 

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 av-

träda 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 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 hin-

der 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 hin-

der 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 an-

nat 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 växeltjänst-

göring 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 utsträck-

ning 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 ersät-

taren 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 avgöran-

det. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kom-

pletterande föreskrift om detta. 

Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering förelig-

ger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservat-

ionen 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 en-

bart 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 PROTOKOLL 

40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-

sas 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 sammanträdesda-

gen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för sty-

relsen och övriga nämnder. 

I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskri-

ver 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 beslu-

tet. 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 kom-

munala 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 regle-

mente 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 delgiv-

ning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart till-

lämpa 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 delgiv-

ning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade 

uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 re-

presentationsrätt 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 fort-

farande 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 ”firmateck-

ningen” 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 kal-

lelse 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 be-

hövs. 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 ut-

skott. 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 be-

sluta 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 ut-

skott 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 bered-

ning 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 styrel-

sen. 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 er-

sättare 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 (ordföran-

den 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 do-

men 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 fullmäk-

tige. 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 möj-

ligt. 

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 för-

tida 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 be-

slutsförhet. ”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 be-

redning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i före-

dragningslistan 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 STYRELSE OCH NÄMNDER 

 

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder    i kommuner och landsting/ 

regioner. 

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett regle-

mente 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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens 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 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/324 

§ 289 Beslut om revidering av reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår 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 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet 
med upprättat förslag. 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ”landsbygdssäkring” förs in i 
reglementet enligt tidigare yrkande i kommunstyrelsens beslut  
§ 44/2021. Han föreslår vidare att ”kommundirektören” stryks under 
närvarorätt för övriga i samtliga nämnder utom kommunstyrelsens 
enligt tidigare yrkande. Han föreslår även att ordförandes uppgifter 
beskrivs enligt tidigare yrkande. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 144/2021 ”Beslut om 

revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2021-11-10. 
✓ 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,  
2021-08-19. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 44/2021 ”Beslut om revidering av 
reglemente kultur- och fritidsnämnden”, 2021-03-03. 
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Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan 
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Johanssons förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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, 2021-
08-19. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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. 
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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 

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 kultur- 
och 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, 2021-
08-19. 

✓ 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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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 

 
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 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. 

  
I förslaget till reglemente ser 19 § ut som följer: 
 
Ordföranden ska: 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) 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. 
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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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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. 
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✓ 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. 
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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. 
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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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Kultur- och fritidsnämnden 
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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 2020-03-
31 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.  
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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”. 
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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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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 
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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 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-28 
 
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 2020-03-
31 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.  

170



 2/3 

 

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 

 
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. 
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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 

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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-31 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/113 

§ 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-31 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 
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 
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Antaget av kommunfullmäktige 1998-06-15. Ändringar antagna av kommun-
fullmäktige 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, organi-
sationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens verksamhetsområ-
de. 

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 avgö-

rande 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 verk-

samhet 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 ta-
lan, 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 verksam-
het 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 un-
dantag 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 dataskydds-
förordningen. 

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 delege-
rats till den fullgjorts. 
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovis-
ningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisning-
ar.  
 
§ 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 styrel-
sens 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-
område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnads-
effektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en må-
nad, 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 un-
derlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra. 

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 drif-
ten 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 må-
nader, 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 ar-
betsformer 
§ 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 samman-
trädet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sam-
manträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordfö-
randen 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 före-
kommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
 
§ 17 Distansnärvaro  

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 obe-
höriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmä-
la 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 upplys-
ningar. 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 nämn-
dens sammanträden. 

§ 19 Ordföranden 

Ordföranden ska: 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) 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. 
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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 sammanträ-
de 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 ordföran-
dens/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, kal-
las 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 fram-
för 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 samman-
trädeslokalen 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 kontrolle-
rar 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. Protokollsanteckning-
en får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 
 
§ 28 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na 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 an-
nan 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 förvaltnings-
chefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföran-
den 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. Be-
slut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar 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 ersätta-
re. 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 förhind-
rad 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 för-
hindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäkti-
ge bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en 
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval sna-
rast 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 skrift-
lig 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 ut-
skottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överläm-
nar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på di-
stans. Deltagande på distans regleras i § 17. 
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Antaget av kommunfullmäktige 1998-06-15. Ändringar antagna av kommun-
fullmäktige 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, organi-
sationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens verksamhetsområ-
de. 

Nämnden är ansvarig nämnd för ärenden enligt lotterilagen (1994:1000) spel-
lagen (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 fritids-
området. 

• 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 Bruksvillepar-
ken. 

• 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 verk-
samhet.  

• 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 avgö-
rande 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 ta-
lan, 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 un-
dantag 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 dataskydds-
förordningen. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor. 

§ 5 Planering, uppföljning och redovisning  
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och avgö-

rande 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-, integra-
tions-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barn-
konvention och konventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning.   
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4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställd-

het, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa 
samt arbetsrätt och personalförsörjning   

5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har full-
gjort 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. Redo-
visningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas re-
dovisningar.  

6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämn-
den 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 delege-
rats till den fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovis-
ningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisning-
ar.  
 

§ 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 verk-
samhet.  

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 kost-
nadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.    

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en må-
nad, 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 un-
derlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.  

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 drif-
ten 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 somma-
ren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om 
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden fö-
reslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta fram-
gå av beslutet.   

I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett med-
borgarförslag 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 nämn-
den behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fat-
tas. 

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i an-
ledning 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 gö-
ras 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 må-
nader, 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 data-
skyddsombud  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 uppdate-
ringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens 
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är ar-
kivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma doku-
menthanteringsplanen. 
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C Kultur- och fritidsnämndens sammansättning och ar-
betsformer  
 

§ 13 Nämndens sammansättning  
Kultur- och fritidsnämnden Nämnden består av sju ledamöter och fem ersätta-
re som utses av fullmäktige.   

Kultur- och fritidsnämndens presidium består av ordförande och vice ordfö-
rande.  

§ 14 Sammanträden  
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra samman-
träde.  

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 före-
dragningslistan, ska bifogas kallelsen.   

Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före samman-
trädet. 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 samman-
trädet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sam-
manträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordfö-
randen 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 före-
kommer 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 en-
skild.    

§ 17 Distansnärvaro  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 obe-
höriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmä-
la 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.  

198



   
  
  
 
 

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. Sekretera-
ren 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 tjänst-
göra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersät-
tare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring fram-
för 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 upplys-
ningar. 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 nämn-
dens 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 samman-
trädeslokalen 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 nämn-
dens 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 utveck-

ling, 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 an-
nat i särskilda fall. 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämn-

den 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 sammanträ-
de 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 full-
göra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga upp-
gifter.   

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträ-
de 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 ordföran-
dens/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 initi-
ativ av ordföranden. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och inkallad er-
sättare 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 di-
stans. 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 pro-
tokollet.  

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträ-
den. 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 sak-
kunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplys-
ningar.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämn-
dens sammanträden. 

Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närva-
ra 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 le-
damot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagar-
vode 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 näst-
kommande arbetsdag 

§ 27 Reservation och protokollsanteckning 
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reserva-
tionen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motive-
ra 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. Protokollsanteckning-
en 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 kva-
litet. 

2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med an-
ledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats.   

3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av prin-
cipiell 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, beslutsför-
het, 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 styrel-
sen.  

§ 29 Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämn-
den beslutat vara behörig. 

§ 30 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska under-
tecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämn-
dens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd 
som nämnden bestämmer.  Nämnden får genom beslut uppdra åt an-
nan/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, kal-
las 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 fram-
för 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 samman-
trädeslokalen 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 kontrolle-
rar 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. Protokollsanteckning-
en får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 
 
§ 28 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na 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 an-
nan 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 förvaltnings-
chefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföran-
den 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. Be-
slut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar 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 ersätta-
re. 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 förhind-
rad 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 för-
hindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäkti-
ge bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en 
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval sna-
rast 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 skrift-
lig 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 ut-
skottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överläm-
nar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på di-
stans. 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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbunds-

juristen 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 
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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 reglemen-

ten. 

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 nämn-

den), 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/ region-

styrelse 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 kom-

mun. 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. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning, 

2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 

3. ramar för kommunens upplåning, 

4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten, 

5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp, 

6. mottagande av donationer, 

7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemen-

sam 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 ytter-

ligare 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 sty-

relse/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 förtro-

endevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Full-

mäktige 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 kom-

munen (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 full-

mäktige (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 kommunal- 

lagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH 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. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

författning, 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

och förtroendemannaregister, 
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6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som ut-

förs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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. 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 kommu-

nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

nala 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 fullmäk-

tige 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. 

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. 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 be-

hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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, 

215



Reglemente för styrelse och nämnder 10 

 

c. 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 redovis-

ning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovis-

ning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser. 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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 ar-

betstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mel-

lan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållan-

det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  
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UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN 

STYRELSENS UPPFÖLJNING 

9 § Styrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontroll-

eras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och med-

borgarförslag 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 extraordi-

nära 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 be-

slutanderätt 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 förfa-

randet 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 NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 för-

valtningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive ar-

betsmiljöfrågor 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 ge-

mensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av per-

sonuppgifter 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 full-

mäktige har lämnat till dem  

1. i reglemente, 

2. 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 verksam-

het. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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. Ordföran-

den 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 uteläm-

nande 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/ nämn-

den. 
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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 förtroende-

valde 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är  

beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  

 

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 intres-

sen 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. 

PRESIDIUM 

31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ord-

föranden 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 tjänst-

göra 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 protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 hin-

der 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 hin-

der 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 redovi-

sas 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 kommu-

nala 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 un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 be-

hövs. 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 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 ställ-

ning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till full-

mäktige (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. Sys-

tematiken 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, ut-

veckling 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 ”helhets-

ansvar”. 

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 över-

blick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämn-

ders 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 nämn-

derna, 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 bli-

vit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämn-

der. 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 organi-

sationsform 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 för-

troendevalda 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/ären-

den 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 sekre-

tesskyddad 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 nämn-

ders 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 ytterli-

gare 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 full-

mäktige 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 ansvars- 

och 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 all-

tid 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 OCH 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 organi-

sation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamåls-

enlig på ett övergripande plan. 

Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämn-

derna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i regle-

menten.  

  

                                                           

1 Prop. 2016/17:171 s. 160 
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

3 § Styrelsen ska 

1. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

 författning. 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

 system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

 och förtroendemannaregister, 

6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

 med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

 som utförs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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 framtagan-

det 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 regle-

mente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruk-

tion 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 angelägen-

heter 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 full-

mäktige 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 på-

skynda beredningsprocessen. 

Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kom-

munen 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 folkhäl-

sofrågor, 

 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 full-

mäktige 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 STIFTELSER 

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 kommu-

 nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

 nala 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 fullmäk-

 tige 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 upp-

fyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL om-

fattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekono-

miska föreningar i begreppet företag. 

KOMMUNALFÖRBUND 

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kom-

munen 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. 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 be-

 hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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 redo- 

 visning, 
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5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redo- 

 visning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförplikt- 

 elser. 

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 sä-

kerhet 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 styrel-

sens 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 styrel-

sen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempel-

vis 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. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

 hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

 tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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. Full-

mäktige 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 be-

slutar 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 finansbemyndi-

ganden 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 uti-

från 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 bin-

dande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommu-

nen 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 kom-

munstyrelsen 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. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet  

 mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande för- 

 hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. 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 per-

sonalfunktion. 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. 

233



Reglemente för styrelse och nämnder 28 

 

Förhandlingsbefogenheten omfattar förhandlingar enligt gällande lagstiftning eller särskilda förhandlings-

ordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestäm-

mande 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 upp-

rättas. 

TREDJE PUNKTEN 

Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra be-

stämmelser 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 personalpoliti-

ken (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 be-

stämmelsen 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 arbetsta-

gare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörel-

serna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överens-

kommelse 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 kollektiv-

avtalstecknandet 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 arbetsgivarfunk-

tion. 

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 perso-

nalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen juste-

ras. 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 personalpoli-

tiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att för-

handla 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 handläg-

gas 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 verksamhetsan-

svariga 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. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

 samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. 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, 

7. 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 för-

slag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet in-

nebär 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 fullmäk-

tige. 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 huvud-

män, 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 pro-

cessbehörighet 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 full-

mäktiges 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 extraordi-

nära 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 befogen-

heter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäk-

tige 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 krislednings-

nämnden 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 använ-

der sig av den skrivning som finns i andra stycket.  

Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämn-

den 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 krislednings-

nämndens 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 hemvärns-

råd 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 arkiv-

myndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företa-

gens arkiv. 

ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS 

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 webbplat-

sen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansva-

rade 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 tav-

lan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan under-

rättelser, 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 organisations-

fråga 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 personupp-

gifter 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 för-

fattningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart före-

skrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsik-

ten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas till-

gängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande 

ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrel-

sen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre till-

gång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se. 
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 verksam-

heten 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 ändamåls-

enlig. 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 full-

mäktiges 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 för-

valtningschef 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 personal-

hanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställnings- 

frågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till sty-

relsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivav-

tal, 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 kom-

mentaren 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 ge-

mensamma 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 data-

skyddsombud. 

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 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 full-

mäktige 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 åter-

rapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrel-

sen/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 återrapporte-

ringsskyldighet 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 ändamåls-

enligt 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 regel-

verk. 

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 bestäm-

melse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes. 

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 verksam-

het. 

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 informa-

tionsskyldighet 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 in-

formationen 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 ”bör-

regel”. 

I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad dele-

gering. 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. Före-

skrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till vill-

korad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 ären-

den/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.  

ANDRA STYCKET 

Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorga-

net. 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 be-

redas 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 medborgar-

förslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäk-

tige. 

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 full-

mäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att med-

borgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje full-

mäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskriv-

ningsbeslut. 

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 be-

slut. 

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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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 sammanträ-

det. 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 före-

skrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möj-

ligt” 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 flerdags-

sammanträde 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 (ål-

derspresidenten). 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 uteläm-

nande av handlingar har skett. 

Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämn-

derna. 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 an-

ställd 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 samman-

trädet. 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 elektro-

niska 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 leda-

möter 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 styrel-

sen/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 hand-

lingar 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 prak-

tiskt 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 kom-

munen 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 sam-

manträdet 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 återremit-

teras 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. Ordfö-

randen har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämn-

den som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ären-

det behöver dock inte ske vid detta sammanträde. 

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.  

Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/ 

nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-

stans. 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/ nämn-

den. 

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 före-

komma 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 distansdeltaga-

ren 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 prak-

tiska 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 sär-

skild 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 nämn-

derna, 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 förtroende-

valde 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 heltids-

sysselsatta. 

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 exem-

pelvis 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 en-

skilde 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 styrel-

sen/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 styrel-

sen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestäm-

mer 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov 

 är beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. 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 sammanträ-

desplanering 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 upprep-

ning 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 nämn-

den. 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 beslu-

ten 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 styrel-

sen/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 samman-

trädena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordfö-

randeskapet. 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 ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordfö-

randen 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 presi-

diet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proport-

ionellt 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 ledamö-

terna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara be-

roende 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 nämn-

dens 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 sammansätt-

ning, 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 exem-

pelvis 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 arbetsutskot-

tets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definie-

rades 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 för-

fall, 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 upp-

gifter 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 sammanträ-

dena, 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 pre-

senteras 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 tjänstgö-

ringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgif-

ter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kom-

munen. 

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 leda-

möter 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 tjänst-

göra 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 be-

stämt. 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 protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 före-

träde 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 pro-

portionellt, 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 ut-

sträckning 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 ersät-

tarna 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 full-

mäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska no-

minera 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 tjänst- 

göringen, 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 alter-

nativen. 

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 av-

träda 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 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 hin-

der 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 hin-

der 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 an-

nat 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 växeltjänst-

göring 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 utsträck-

ning 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 ersät-

taren 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 avgöran-

det. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kom-

pletterande föreskrift om detta. 

Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering förelig-

ger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservat-

ionen 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 en-

bart 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 PROTOKOLL 

40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-

sas 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 sammanträdesda-

gen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för sty-

relsen och övriga nämnder. 

I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskri-

ver 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 beslu-

tet. 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 kom-

munala 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 regle-

mente 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 delgiv-

ning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart till-

lämpa 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 delgiv-

ning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade 

uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 re-

presentationsrätt 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 fort-

farande 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 ”firmateck-

ningen” 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 kal-

lelse 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 be-

hövs. 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 ut-

skott. 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 be-

sluta 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 ut-

skott 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 bered-

ning 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 styrel-

sen. 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 er-

sättare 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 (ordföran-

den 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 do-

men 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 fullmäk-

tige. 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 möj-

ligt. 

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 för-

tida 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 be-

slutsförhet. ”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 be-

redning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i före-

dragningslistan 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 STYRELSE OCH NÄMNDER 

 

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder    i kommuner och landsting/ 

regioner. 

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett regle-

mente 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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens 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 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/482 

§ 290 Beslut om revidering av reglemente för social- och 
omvårdnadsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår 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 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i 
enlighet med upprättat förslag.  

- Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ”landsbygdssäkring” förs in i 
reglementet enligt tidigare yrkande i kommunstyrelsens beslut  
§ 44/2021. Han föreslår vidare att ”kommundirektören” stryks under 
närvarorätt för övriga i samtliga nämnder utom kommunstyrelsens 
enligt tidigare yrkande. Han föreslår även att ordförandes uppgifter 
beskrivs enligt tidigare yrkande. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 145/2021 ”Beslut om 

revidering av reglemente för social- och omvårdnadsnämnden”,  
2021-11-10. 

✓ 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. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och 
omvårdnadsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 
2021-08-19. 

262



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan 
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Johanssons förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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. 
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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 

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 social- 
och 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”. 
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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 

 
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.  
 

267



 3/5 

 

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 

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 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. 

  
I förslaget till reglemente ser 19 § ut som följer: 
 
Ordföranden ska: 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
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4) 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. 

 
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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. 
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Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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. 
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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 
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/482 

§ 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

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 § 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 
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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 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-02-18 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/9 

§ 16 Beslut om yttrande avseende reviderat reglemente för social- 
och 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 
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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 hem-
tjänst 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 arbetslös-
hetsnämnd. 

Social och omvårdnadsnämnden ansvarar vidare för:  

• Familjerättsfrågor och för att erbjuda familjerådgivning.  
• Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt ar-

betsförberedande insatser för personer som på grund av social pro-
blematik 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 avgö-
rande 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 ta-
lan, 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 verksam-
het 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 un-
dantag 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 delege-
rats till den fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovis-
ningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisning-
ar.  
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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 sty-
relsens 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-
område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnads-
effektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en må-
nad, 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 un-
derlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra. 

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 drif-
ten 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 må-
nader, 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 Social- och omvårdnadsnämndens sammansättning 
och arbetsformer 
§ 13 Nämndens sammansättning  

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare som utses av fullmäkti-
ge. 

§ 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 samman-
trädet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sam-
manträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordfö-
randen 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 före-
kommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
 
§ 17 Distansnärvaro  

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 obe-
höriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmä-
la 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 upplys-
ningar. 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 nämn-
dens sammanträden. 

§ 19 Ordföranden 

Ordföranden ska: 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) 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. 
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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 sammanträ-
de 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 ordföran-
dens/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, kal-
las 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 fram-
för 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 samman-
trädeslokalen 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 kontrolle-
rar 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. Protokollsanteckning-
en får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 
 
§ 28 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na 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 an-
nan 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 förvaltnings-
chefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföran-
den 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. Be-
slut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar 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 ersät-
tare. 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 förhind-
rad 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 för-
hindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäkti-
ge bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en 
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval sna-
rast 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 skrift-
lig 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 ut-
skottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överläm-
nar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på di-
stans. 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 hem-
tjänst 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 arbetslös-
hetsnämnd. 

Social och omvårdnadsnämnden ansvarar vidare för:  

• Familjerättsfrågor och för att erbjuda familjerådgivning.  
• Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt ar-

betsförberedande insatser för personer som på grund av social pro-
blematik 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 avgö-
rande 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 ta-
lan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av 
ackord samt slutande av annat avtal. 

 

  

298



   
  
  
 
 

5/18 
 
 

  

 
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 un-
dantag 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 avgö-

rande 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-, integra-
tions-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barn-
konvention och konventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning.   

4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställd-
het, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa 
samt arbetsrätt och personalförsörjning   

5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har full-
gjort 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. Redo-
visningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas re-
dovisningar.  

6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämn-
den 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 delege-
rats till den fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovis-
ningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisning-
ar.  
 

§ 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 verk-
samhet.  

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-
område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kost-
nadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.    

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en må-
nad, bör den sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit 

300



   
  
  
 
 

7/18 
 
 

  

 
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 un-
derlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.  

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 drif-
ten 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 somma-
ren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om 
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden fö-
reslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta fram-
gå av beslutet.   

I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett med-
borgarförslag 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 nämn-
den behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fat-
tas. 

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i an-
ledning av medborgarförslag.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in 
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska gö-
ras 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 må-
nader, 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 data-
skyddsombud  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 uppdate-
ringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens 
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är ar-
kivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma doku-
menthanteringsplanen. 
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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 samman-
träde.  

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 före-
dragningslistan, ska bifogas kallelsen.   

Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före samman-
trädet. 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 samman-
trädet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sam-
manträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordfö-
randen 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 före-
kommer 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 en-
skild.    

§ 17 Distansnärvaro  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 obe-
höriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmä-
la 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. Sekretera-
ren 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 tjänst-
göra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersät-
tare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring fram-
för 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 upplys-
ningar. 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 nämn-
dens 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 samman-
trädeslokalen 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 nämn-

dens 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 utveck-

ling, 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 an-
nat i särskilda fall. 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämn-

den 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 sammanträ-
de 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 full-
göra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga upp-
gifter.   

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträ-
de 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 ordföran-
dens/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 initi-
ativ av ordföranden. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och inkallad er-
sättare 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 di-
stans. 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 pro-
tokollet.  

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträ-
den. 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 sak-
kunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplys-
ningar.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämn-
dens sammanträden. 

307



   
  
  
 
 

14/18 
 
 

  

 
Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närva-
ra vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.   

§ 26 Justering av protokoll  
Såväl nämndens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en le-
damot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagar-
vode 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 näst-
kommande arbetsdag 

§ 27 Reservation och protokollsanteckning 
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reserva-
tionen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motive-
ra 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. Protokollsanteckning-
en 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 kva-
litet. 

2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med an-
ledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats.   

3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av prin-
cipiell 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, beslutsför-
het, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering.    

Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrel-
sen.  

§ 29 Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämn-
den beslutat vara behörig. 

§ 30 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska under-
tecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämn-
dens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd 
som nämnden bestämmer.  Nämnden får genom beslut uppdra åt an-
nan/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, kal-
las 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 fram-
för 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 samman-
trädeslokalen 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 kontrolle-
rar 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. Protokollsanteckning-
en får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 
 
§ 28 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na 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 an-
nan 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 förvaltnings-
chefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföran-
den 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. Be-
slut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar 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 ersät-
tare. 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 förhind-
rad 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 för-
hindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäkti-
ge bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en 
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval sna-
rast 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 skrift-
lig 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 ut-
skottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överläm-
nar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på di-
stans. 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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbunds-

juristen 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 reglemen-

ten. 

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 nämn-

den), 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/ region-

styrelse 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 kom-

mun. 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. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning, 

2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 

3. ramar för kommunens upplåning, 

4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten, 

5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp, 

6. mottagande av donationer, 

7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemen-

sam 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 ytter-

ligare 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 sty-

relse/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 förtro-

endevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Full-

mäktige 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 kom-

munen (prop. 2016/17:171 s. 177). De får också väljas redan vid första sammanträdet i fullmäktige efter 

valet.  

  

319



Reglemente för styrelse och nämnder 8 

 

 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 full-

mäktige (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 kommunal- 

lagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH 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. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

författning, 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

och förtroendemannaregister, 
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6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som ut-

förs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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. 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 kommu-

nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

nala 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 fullmäk-

tige 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. 

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. 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 be-

hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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. 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 redovis-

ning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovis-

ning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser. 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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 ar-

betstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mel-

lan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållan-

det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  
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UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN 

STYRELSENS UPPFÖLJNING 

9 § Styrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontroll-

eras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och med-

borgarförslag 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 extraordi-

nära 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 be-

slutanderätt 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 förfa-

randet 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 NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 för-

valtningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive ar-

betsmiljöfrågor 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 ge-

mensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av per-

sonuppgifter 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 full-

mäktige har lämnat till dem  

1. i reglemente, 

2. 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 verksam-

het. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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. Ordföran-

den 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 uteläm-

nande 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/ nämn-

den. 
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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 förtroende-

valde 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är  

beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  

 

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 intres-

sen 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. 

PRESIDIUM 

31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ord-

föranden 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 tjänst-

göra 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 protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 hin-

der 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 hin-

der 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 redovi-

sas 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 kommu-

nala 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 un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 be-

hövs. 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 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 ställ-

ning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till full-

mäktige (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. Sys-

tematiken 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, ut-

veckling 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 ”helhets-

ansvar”. 

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 över-

blick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämn-

ders 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 nämn-

derna, 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 bli-

vit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämn-

der. 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 organi-

sationsform 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 för-

troendevalda 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/ären-

den 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 sekre-

tesskyddad 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 nämn-

ders 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 ytterli-

gare 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 full-

mäktige 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 ansvars- 

och 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 all-

tid 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 OCH 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 organi-

sation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamåls-

enlig på ett övergripande plan. 

Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämn-

derna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i regle-

menten.  

  

                                                           

1 Prop. 2016/17:171 s. 160 
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

3 § Styrelsen ska 

1. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

 författning. 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

 system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

 och förtroendemannaregister, 

6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

 med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

 som utförs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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 framtagan-

det 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 regle-

mente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruk-

tion 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 angelägen-

heter 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 full-

mäktige 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 på-

skynda beredningsprocessen. 

Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kom-

munen 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 folkhäl-

sofrågor, 

 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 full-

mäktige 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 STIFTELSER 

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 kommu-

 nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

 nala 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 fullmäk-

 tige 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 upp-

fyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL om-

fattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekono-

miska föreningar i begreppet företag. 

KOMMUNALFÖRBUND 

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kom-

munen 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. 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 be-

 hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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 redo- 

 visning, 
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5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redo- 

 visning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförplikt- 

 elser. 

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 sä-

kerhet 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 styrel-

sens 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 styrel-

sen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempel-

vis 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. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

 hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

 tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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. Full-

mäktige 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 be-

slutar 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 finansbemyndi-

ganden 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 uti-

från 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 bin-

dande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommu-

nen 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 kom-

munstyrelsen 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. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet  

 mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande för- 

 hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. 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 per-

sonalfunktion. 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 förhandlings-

ordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestäm-

mande 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 upp-

rättas. 

TREDJE PUNKTEN 

Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra be-

stämmelser 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 personalpoliti-

ken (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 be-

stämmelsen 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 arbetsta-

gare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörel-

serna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överens-

kommelse 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 kollektiv-

avtalstecknandet 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 arbetsgivarfunk-

tion. 

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 perso-

nalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen juste-

ras. 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 personalpoli-

tiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att för-

handla 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 handläg-

gas 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 verksamhetsan-

svariga 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. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

 samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. 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, 

7. 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 för-

slag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet in-

nebär 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 fullmäk-

tige. 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 huvud-

män, 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 pro-

cessbehörighet 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 full-

mäktiges 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 extraordi-

nära 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 befogen-

heter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäk-

tige 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 krislednings-

nämnden 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 använ-

der sig av den skrivning som finns i andra stycket.  

Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämn-

den 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 krislednings-

nämndens 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 hemvärns-

råd 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 arkiv-

myndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företa-

gens arkiv. 

ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS 

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 webbplat-

sen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansva-

rade 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 tav-

lan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan under-

rättelser, 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 organisations-

fråga 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 personupp-

gifter 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 för-

fattningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart före-

skrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsik-

ten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas till-

gängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande 

ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrel-

sen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre till-

gång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se. 
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 verksam-

heten 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 ändamåls-

enlig. 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 full-

mäktiges 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 för-

valtningschef 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 personal-

hanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställnings- 

frågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till sty-

relsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivav-

tal, 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 kom-

mentaren 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 ge-

mensamma 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 data-

skyddsombud. 

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 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 full-

mäktige 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 åter-

rapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrel-

sen/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 återrapporte-

ringsskyldighet 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 ändamåls-

enligt 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 regel-

verk. 

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 bestäm-

melse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes. 

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 verksam-

het. 

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 informa-

tionsskyldighet 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 in-

formationen 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 ”bör-

regel”. 

I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad dele-

gering. 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. Före-

skrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till vill-

korad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 ären-

den/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.  

ANDRA STYCKET 

Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorga-

net. 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 be-

redas 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 medborgar-

förslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäk-

tige. 

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 full-

mäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att med-

borgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje full-

mäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskriv-

ningsbeslut. 

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 be-

slut. 

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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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 sammanträ-

det. 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 före-

skrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möj-

ligt” 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 flerdags-

sammanträde 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. 

  

350



Reglemente för styrelse och nämnder 39 

 

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 (ål-

derspresidenten). 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 uteläm-

nande av handlingar har skett. 

Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämn-

derna. 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 an-

ställd 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 samman-

trädet. 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 elektro-

niska 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 leda-

möter 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 styrel-

sen/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 hand-

lingar 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 prak-

tiskt 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 kom-

munen 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 sam-

manträdet 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 återremit-

teras 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. Ordfö-

randen har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämn-

den som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ären-

det behöver dock inte ske vid detta sammanträde. 

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.  

Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/ 

nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-

stans. 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/ nämn-

den. 

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 före-

komma 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 distansdeltaga-

ren 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 prak-

tiska 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 sär-

skild 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 nämn-

derna, 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 förtroende-

valde 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 heltids-

sysselsatta. 

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 exem-

pelvis 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 en-

skilde 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 styrel-

sen/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 styrel-

sen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestäm-

mer 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov 

 är beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. 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 sammanträ-

desplanering 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 upprep-

ning 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 nämn-

den. 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 beslu-

ten 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 styrel-

sen/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 samman-

trädena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordfö-

randeskapet. 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 ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordfö-

randen 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 presi-

diet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proport-

ionellt 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 ledamö-

terna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara be-

roende 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 nämn-

dens 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 sammansätt-

ning, 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 exem-

pelvis 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 arbetsutskot-

tets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definie-

rades 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 för-

fall, 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 upp-

gifter 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 sammanträ-

dena, 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 pre-

senteras 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 tjänstgö-

ringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgif-

ter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kom-

munen. 

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 leda-

möter 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 tjänst-

göra 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 be-

stämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll 

från valet. 

 

358



Reglemente för styrelse och nämnder 47 

 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 före-

träde 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 pro-

portionellt, 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 ut-

sträckning 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 ersät-

tarna 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 full-

mäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska no-

minera 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 tjänst- 

göringen, 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 alter-

nativen. 

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 av-

träda 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 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 hin-

der 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 hin-

der 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 an-

nat 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 växeltjänst-

göring 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 utsträck-

ning 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 ersät-

taren 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 avgöran-

det. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kom-

pletterande föreskrift om detta. 

Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering förelig-

ger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservat-

ionen 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 

361



Reglemente för styrelse och nämnder 50 

 

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 en-

bart 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 PROTOKOLL 

40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-

sas 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 sammanträdesda-

gen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för sty-

relsen och övriga nämnder. 

I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskri-

ver 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 beslu-

tet. 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 kom-

munala 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 regle-

mente 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 delgiv-

ning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart till-

lämpa 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 delgiv-

ning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade 

uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 re-

presentationsrätt 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 fort-

farande 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 ”firmateck-

ningen” 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 kal-

lelse 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 be-

hövs. 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 ut-

skott. 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 be-

sluta 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 ut-

skott 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 bered-

ning 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 styrel-

sen. 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 er-

sättare 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 (ordföran-

den 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 do-

men 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 fullmäk-

tige. 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 möj-

ligt. 

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 för-

tida 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 be-

slutsförhet. ”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 be-

redning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i före-

dragningslistan 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 STYRELSE OCH NÄMNDER 

 

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder    i kommuner och landsting/ 

regioner. 

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett regle-

mente 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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens 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 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/483 

§ 291 Beslut om revidering av reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår 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 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i 
enlighet med upprättat förslag. 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ”landsbygdssäkring” förs in i 
reglementet enligt tidigare yrkande i kommunstyrelsens beslut  
§ 44/2021. Han föreslår vidare att ”kommundirektören” stryks under 
närvarorätt för övriga i samtliga nämnder utom kommunstyrelsens 
enligt tidigare yrkande. Han föreslår även att ordförandes uppgifter 
beskrivs enligt tidigare yrkande. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 146/2021 ”Beslut om 

revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-11-10. 
✓ 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. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 46/2021 ”Beslut om revidering reglemente 
samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-03-03. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan 
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Johanssons förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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. 
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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  
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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.  
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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 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. 

  
I förslaget till reglemente ser 19 § ut som följer: 
 
Ordföranden ska: 
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1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) 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. 

 
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 
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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. 
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✓ 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. 
 

378



 1/4 

 

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 

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, 2020-7-
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. 
 
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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2019/483 

§ 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 kommunlednings-
förvaltningens 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 
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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. 
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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 § 12/2021 ”Beslut om revidering reglemente 

samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-02-17. 
✓ 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. 
 
Sändlista 
Kommunledningsförvaltningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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 kommunlednings-
förvaltningens 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 

386



 2/2 

 

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 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-26 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/1014 

§ 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 ”vatten- 
och 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-26 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

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 
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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 ”vatten- 
och 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. 
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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 
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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-, naturvårds- 
och hälsoskyddsområdet. 

Nämnden ansvarar vidare för plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och 
bygglagen (2010:900, PBL), med undantag av de uppgifter som kommunsty-
relsen 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, vat-
ten 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 riksfärd-
tjänst 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 bo-
stadsanpassningsbidrag 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 nor-

mer. 
• 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 trafik-

frågor 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 jaktför-

ordningen (1987:905) gällande skyddsjakt. 
• Namnsättning av lokaler i samråd med berörd nämnd. 
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den kommu-

nala 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 områdesbestäm-
melser 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 över-
siktsplanen 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 myndig-
heter.  

• Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som till-
hör kommunen. 

• Beslut om hyror för uthyrning av fast egendom som förvaltas av nämn-
den. 

• 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 ta-
lan, 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 verksam-
het 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 un-
dantag 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 dataskydds-
förordningen. 

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 delege-
rats till den fullgjorts. 
 

398



   
  
  
 
 

8/15 
 
 

  

 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovis-
ningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisning-
ar.  
 
§ 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 sty-
relsens 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-
område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnads-
effektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en må-
nad, 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 un-
derlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra. 

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 drif-
ten 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 må-
nader, 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 ar-
betsformer  
 

§ 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 samman-
trädet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sam-
manträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordfö-
randen 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 före-
kommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
 
§ 17 Distansnärvaro  

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 obe-
höriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmä-
la 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 upplys-
ningar. 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 nämn-
dens sammanträden. 

§ 19 Ordföranden 

Ordföranden ska: 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) 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. 
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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 sammanträ-
de 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 ordföran-
dens/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, kal-
las 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 fram-
för 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 samman-
trädeslokalen 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 kontrolle-
rar 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. Protokollsanteckning-
en får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 
 
§ 28 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na 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 an-
nan 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 kommunche-
fen 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. Be-
slut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar 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 ersät-
tare. 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 förhind-
rad 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 för-
hindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäkti-
ge bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en 
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval sna-
rast 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 skrift-
lig 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 ut-
skottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överläm-
nar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på di-
stans. 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-, naturvårds- 
och hälsoskyddsområdet.  

Nämnden ansvarar vidare för plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och 
bygglagen (2010:900, PBL), med undantag av de uppgifter som kommunsty-
relsen har att fullgöra. Nämnden upprättar på kommunstyrelsens uppdrag 
översiktsplan och dess fördjupningar, detaljplaner och områdesbestämmelser. 
Nämnden ansvarar även för samt kommunens uppgifter kring mätning, beräk-
ning 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, vat-
ten 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 riksfärd-
tjänst 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 riksfärd-
tjänst 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 bo-
stadsanpassningsbidrag 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 områdes-
bestämmelser inbegripet beslut under planeringsprocessen, såsom 
beslut om planbesked, samråd, utställning och förslag. 

• Bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighets-
bestämning, 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 hälso-

skyddsområdet.  
• 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 nor-

mer. 
• 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 trafik-

frågor samt den översiktliga trafiksäkerhetsplaneringen och den kom-
munala 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, hy-
ror, 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 jaktför-

ordningen (1987:905) gällande skyddsjakt. 
• Namnsättning av lokaler i samråd med berörd nämnd. 
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den kommu-

nala 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 områdesbestäm-
melser 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 över-
siktsplanen 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 myndig-
heter.  

• Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom. 
• Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som till-

hör kommunen. 
• Beslut om hyror för uthyrning av fast egendom som förvaltas av nämn-

den. 
• Beslut att riva kommunalt ägda byggnader som saknar ekonomiskt 

värde på kommunala fastigheter. 

412



   
  
  
 
 

7/21 
 
 

  

 
• Kommunens rätt till servitut och ledningsrätt eller nyttjanderätt i an-

nan 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 ta-
lan, 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 un-
dantag 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 dataskydds-
förordningen. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor. 

§ 5 Planering, uppföljning och redovisning  
1) Nämnden ansvarar för övergripande delar, principiellt viktiga och avgö-

rande 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-, integra-
tions-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barn-
konvention och konventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning.   
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4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställd-

het, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa 
samt arbetsrätt och personalförsörjning   

5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har full-
gjort 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. Redo-
visningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas re-
dovisningar.  

6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämn-
den 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 delege-
rats till den fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovis-
ningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisning-
ar.  
 

§ 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 verk-
samhet.  

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 kost-
nadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.    

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en må-
nad, 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 un-
derlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.  

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 drif-
ten 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 somma-
ren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om 
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden fö-
reslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta fram-
gå av beslutet.   

I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett med-
borgarförslag 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 nämn-
den behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fat-
tas. 

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i an-
ledning 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 gö-
ras 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 må-
nader, 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 data-
skyddsombud  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 uppdate-
ringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens 
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är ar-
kivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma doku-
menthanteringsplanen. 
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C Samhällsbyggnadsnämndens sammansättning och ar-
betsformer  
 

§ 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 ordfö-
rande.  

§ 14 Sammanträden  
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra samman-
träde.  

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 före-
dragningslistan, ska bifogas kallelsen.   

Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före samman-
trädet. 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 samman-
trädet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sam-
manträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordfö-
randen 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 före-
kommer 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 en-
skild.    

§ 17 Distansnärvaro  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 obe-
höriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmä-
la 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. Sekretera-
ren 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 tjänst-
göra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersät-
tare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring fram-
för 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 upplys-
ningar. 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 nämn-
dens 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 samman-
trädeslokalen 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 nämn-
dens 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 utveck-

ling, 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 an-
nat i särskilda fall. 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämn-

den 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 sammanträ-
de 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 full-
göra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga upp-
gifter.   

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträ-
de 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 ordföran-
dens/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 initi-
ativ av ordföranden. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och inkallad er-
sättare 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 di-
stans. 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 pro-
tokollet.  

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträ-
den. 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 sak-
kunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplys-
ningar.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämn-
dens sammanträden. 

Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närva-
ra 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 le-
damot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagar-
vode 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 näst-
kommande arbetsdag 

§ 27 Reservation och protokollsanteckning 
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reserva-
tionen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motive-
ra 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. Protokollsanteckning-
en 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 kva-
litet. 

2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med an-
ledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats.   

3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av prin-
cipiell 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, beslutsför-
het, 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 styrel-
sen.  

§ 29 Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämn-
den beslutat vara behörig. 

§ 30 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska under-
tecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämn-
dens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd 
som nämnden bestämmer.  Nämnden får genom beslut uppdra åt an-
nan/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, kal-
las 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 fram-
för 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 samman-
trädeslokalen 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 kontrolle-
rar 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. Protokollsanteckning-
en får enbart beröra det besluta som är fattat i ärendet. 
 
§ 28 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na 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 an-
nan 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 förvaltnings-
chefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföran-
den 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. Be-
slut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar 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 ersät-
tare. 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 förhind-
rad 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 för-
hindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäkti-
ge bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en 
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval sna-
rast 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 skrift-
lig 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 ut-
skottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överläm-
nar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på di-
stans. 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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbunds-

juristen 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 reglemen-

ten. 

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 nämn-

den), 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/ region-

styrelse 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 kom-

mun. 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. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning, 

2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 

3. ramar för kommunens upplåning, 

4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten, 

5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp, 

6. mottagande av donationer, 

7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemen-

sam 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 ytter-

ligare 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 sty-

relse/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 förtro-

endevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Full-

mäktige 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 kom-

munen (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 full-

mäktige (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 kommunal- 

lagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH 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. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

författning, 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

och förtroendemannaregister, 
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6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som ut-

förs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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. 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 kommu-

nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

nala 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 fullmäk-

tige 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. 

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. 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 be-

hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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. 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 redovis-

ning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovis-

ning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser. 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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 ar-

betstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mel-

lan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållan-

det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  
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UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN 

STYRELSENS UPPFÖLJNING 

9 § Styrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontroll-

eras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och med-

borgarförslag 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 extraordi-

nära 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 be-

slutanderätt 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 förfa-

randet 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 NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 för-

valtningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive ar-

betsmiljöfrågor 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 ge-

mensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av per-

sonuppgifter 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 full-

mäktige har lämnat till dem  

1. i reglemente, 

2. 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 verksam-

het. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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. Ordföran-

den 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 uteläm-

nande 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/ nämn-

den. 
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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 förtroende-

valde 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är  

beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  

 

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 intres-

sen 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. 

PRESIDIUM 

31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ord-

föranden 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 tjänst-

göra 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 protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 hin-

der 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 hin-

der 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 redovi-

sas 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 kommu-

nala 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 un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 be-

hövs. 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 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 ställ-

ning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till full-

mäktige (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. Sys-

tematiken 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, ut-

veckling 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 ”helhets-

ansvar”. 

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 över-

blick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämn-

ders 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 nämn-

derna, 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 bli-

vit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämn-

der. 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 organi-

sationsform 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 för-

troendevalda 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/ären-

den 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 sekre-

tesskyddad 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 nämn-

ders 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 ytterli-

gare 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 full-

mäktige 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 ansvars- 

och 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 all-

tid 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 OCH 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 organi-

sation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamåls-

enlig på ett övergripande plan. 

Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämn-

derna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i regle-

menten.  

  

                                                           

1 Prop. 2016/17:171 s. 160 
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

3 § Styrelsen ska 

1. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

 författning. 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

 system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

 och förtroendemannaregister, 

6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

 med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

 som utförs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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 framtagan-

det 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 regle-

mente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruk-

tion 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 angelägen-

heter 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 full-

mäktige 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 på-

skynda beredningsprocessen. 

Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kom-

munen 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 folkhäl-

sofrågor, 

 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 full-

mäktige 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 STIFTELSER 

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 kommu-

 nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

 nala 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 fullmäk-

 tige 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 upp-

fyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL om-

fattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekono-

miska föreningar i begreppet företag. 

KOMMUNALFÖRBUND 

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kom-

munen 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. 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 be-

 hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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 redo- 

 visning, 
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5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redo- 

 visning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförplikt- 

 elser. 

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 sä-

kerhet 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 styrel-

sens 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 styrel-

sen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempel-

vis 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. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

 hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

 tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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. Full-

mäktige 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 be-

slutar 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 finansbemyndi-

ganden 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 uti-

från 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 bin-

dande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommu-

nen 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 kom-

munstyrelsen 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. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet  

 mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande för- 

 hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. 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 per-

sonalfunktion. 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 förhandlings-

ordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestäm-

mande 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 upp-

rättas. 

TREDJE PUNKTEN 

Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra be-

stämmelser 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 personalpoliti-

ken (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 be-

stämmelsen 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 arbetsta-

gare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörel-

serna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överens-

kommelse 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 kollektiv-

avtalstecknandet 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 arbetsgivarfunk-

tion. 

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 perso-

nalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen juste-

ras. 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 personalpoli-

tiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att för-

handla 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 handläg-

gas 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 verksamhetsan-

svariga 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. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

 samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. 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, 

7. 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 för-

slag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet in-

nebär 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 fullmäk-

tige. 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 huvud-

män, 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 pro-

cessbehörighet 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 full-

mäktiges 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 extraordi-

nära 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 befogen-

heter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäk-

tige 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 krislednings-

nämnden 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 använ-

der sig av den skrivning som finns i andra stycket.  

Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämn-

den 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 krislednings-

nämndens 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 hemvärns-

råd 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 arkiv-

myndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företa-

gens arkiv. 

ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS 

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 webbplat-

sen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansva-

rade 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 tav-

lan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan under-

rättelser, 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 organisations-

fråga 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 personupp-

gifter 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 för-

fattningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart före-

skrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsik-

ten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas till-

gängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande 

ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrel-

sen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre till-

gång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se. 
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 verksam-

heten 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 ändamåls-

enlig. 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 full-

mäktiges 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 för-

valtningschef 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 personal-

hanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställnings- 

frågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till sty-

relsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivav-

tal, 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 kom-

mentaren 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 ge-

mensamma 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 data-

skyddsombud. 

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 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 full-

mäktige 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 åter-

rapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrel-

sen/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 återrapporte-

ringsskyldighet 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 ändamåls-

enligt 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 regel-

verk. 

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 bestäm-

melse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes. 

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 verksam-

het. 

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 informa-

tionsskyldighet 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 in-

formationen 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 ”bör-

regel”. 

I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad dele-

gering. 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. Före-

skrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till vill-

korad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 ären-

den/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.  

ANDRA STYCKET 

Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorga-

net. 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 be-

redas 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 medborgar-

förslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäk-

tige. 

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 full-

mäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att med-

borgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje full-

mäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskriv-

ningsbeslut. 

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 be-

slut. 

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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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 sammanträ-

det. 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 före-

skrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möj-

ligt” 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 flerdags-

sammanträde 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 (ål-

derspresidenten). 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 uteläm-

nande av handlingar har skett. 

Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämn-

derna. 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 an-

ställd 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 samman-

trädet. 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 elektro-

niska 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 leda-

möter 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 styrel-

sen/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 hand-

lingar 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 prak-

tiskt 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 kom-

munen 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 sam-

manträdet 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 återremit-

teras 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. Ordfö-

randen har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämn-

den som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ären-

det behöver dock inte ske vid detta sammanträde. 

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.  

Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/ 

nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-

stans. 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/ nämn-

den. 

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 före-

komma 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 distansdeltaga-

ren 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 prak-

tiska 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 sär-

skild 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 nämn-

derna, 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 förtroende-

valde 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 heltids-

sysselsatta. 

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 exem-

pelvis 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 en-

skilde 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 styrel-

sen/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 styrel-

sen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestäm-

mer 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov 

 är beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  

469



Reglemente för styrelse och nämnder 43 

 

 

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 sammanträ-

desplanering 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 upprep-

ning 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 nämn-

den. 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 beslu-

ten 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 styrel-

sen/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 samman-

trädena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordfö-

randeskapet. 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 ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordfö-

randen 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 presi-

diet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proport-

ionellt 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 ledamö-

terna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara be-

roende 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 nämn-

dens 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 sammansätt-

ning, 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 exem-

pelvis 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 arbetsutskot-

tets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definie-

rades 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 för-

fall, 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 upp-

gifter 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 sammanträ-

dena, 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 pre-

senteras 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 tjänstgö-

ringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgif-

ter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kom-

munen. 

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 leda-

möter 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 tjänst-

göra 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 be-

stämt. 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 protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 före-

träde 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 pro-

portionellt, 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 ut-

sträckning 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 ersät-

tarna 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 full-

mäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska no-

minera 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 tjänst- 

göringen, 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 alter-

nativen. 

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 av-

träda 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 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 hin-

der 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 hin-

der 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 an-

nat 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 växeltjänst-

göring 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 utsträck-

ning 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 ersät-

taren 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 avgöran-

det. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kom-

pletterande föreskrift om detta. 

Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering förelig-

ger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservat-

ionen 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 en-

bart 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 PROTOKOLL 

40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-

sas 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 sammanträdesda-

gen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för sty-

relsen och övriga nämnder. 

I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskri-

ver 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 beslu-

tet. 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 kom-

munala 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 regle-

mente 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 delgiv-

ning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart till-

lämpa 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 delgiv-

ning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade 

uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 re-

presentationsrätt 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 fort-

farande 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 ”firmateck-

ningen” 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 kal-

lelse 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 be-

hövs. 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 ut-

skott. 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 be-

sluta 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 ut-

skott 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 bered-

ning 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 styrel-

sen. 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 er-

sättare 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 (ordföran-

den 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 do-

men 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 fullmäk-

tige. 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 möj-

ligt. 

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 för-

tida 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 be-

slutsförhet. ”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 be-

redning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i före-

dragningslistan 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 STYRELSE OCH NÄMNDER 

 

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder    i kommuner och landsting/ 

regioner. 

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett regle-

mente 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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens 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 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/484 

§ 292 Beslut om revidering av reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
reglemente för barn- och utbildningsnämnden 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 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för barn- och utbildningsnämnden i 
enlighet med upprättat förslag.  

- Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ”landsbygdssäkring” förs in i 
reglementet enligt tidigare yrkande i kommunstyrelsens beslut  
§ 44/2021. Han föreslår vidare att ”kommundirektören” stryks under 
närvarorätt för övriga i samtliga nämnder utom kommunstyrelsens 
enligt tidigare yrkande. Han föreslår även att ordförandes uppgifter 
beskrivs enligt tidigare yrkande. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 147/2021 ”Beslut om 

revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden”,  
2021-11-10. 

✓ 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. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 47/2021 ”Beslut om revidering reglemente 
barn- och utbildningsnämnden”, 2021-03-03. 
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✓ 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), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan 
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Johanssons förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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. 
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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”. 

 

487



 2/5 

 

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 

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 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. 

  
I förslaget till reglemente ser 19 § ut som följer: 
 
Ordföranden ska: 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
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4) 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. 

 
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 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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. 
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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 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 
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. 
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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 
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2019/484 

§ 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.  
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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 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 § 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 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.  
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✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad 
mars 2019, SKR. 

 
Sändlista 
Kommunledningsförvaltningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-30 
 
Ärendenummer 
2019/484 Kommunstyrelsen 
   
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 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.  
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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 
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2020/16 

§ 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”, 2020-
03-04. 

✓ 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 
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Antaget av kommunfullmäktige 1998-06-15. Ändring antagen av kommunfull-
mäktige 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, grund-
särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, kulturskola, 
elevhälsa, elevboende samt vaktmästeri.  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för:  

• Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar enligt 29 kap. 9 § skolla-
gen. 

• 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 avgö-
rande 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 ta-
lan, 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 verksam-
het 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 un-
dantag 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 delege-
rats till den fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovis-
ningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisning-
ar.  
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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 sty-
relsens 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-
område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnads-
effektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en må-
nad, 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 un-
derlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra. 

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 drif-
ten 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 må-
nader, 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 samman-
trädet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sam-
manträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordfö-
randen 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 före-
kommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
 
§ 17 Distansnärvaro  

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 obe-
höriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmä-
la 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 upplys-
ningar. 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 nämn-
dens sammanträden. 

§ 19 Ordföranden 

Ordföranden ska: 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) 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. 
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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 sammanträ-
de 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 ordföran-
dens/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, kal-
las 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 fram-
för 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 samman-
trädeslokalen 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 kontrolle-
rar 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. Protokollsanteckning-
en får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 
 
§ 28 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

514



   
  
  
 
 

12/13 
 
 

  

 
 
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 an-
nan 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 förvaltnings-
chefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföran-
den 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. Be-
slut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar 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 ersät-
tare. 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 förhind-
rad 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 för-
hindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäkti-
ge bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en 
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval sna-
rast 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 skrift-
lig 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. 

515



   
  
  
 
 

13/13 
 
 

  

 
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 ut-
skottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överläm-
nar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på di-
stans. Deltagande på distans regleras i § 17. 
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Antaget av kommunfullmäktige 1998-06-15. Ändring antagen av kommunfull-
mäktige 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, fritids-
hem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasie-
särskola, 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 § skolla-
gen. 

• 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 avgö-
rande 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 ta-
lan, 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 un-
dantag 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 avgö-

rande 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-, integra-
tions-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barn-
konvention och konventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning.   

4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställd-
het, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa 
samt arbetsrätt och personalförsörjning   

5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har full-
gjort 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. Redo-
visningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas re-
dovisningar.  

6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämn-
den 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 delege-
rats till den fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovis-
ningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisning-
ar.  
 

§ 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 verk-
samhet.  

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-
område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kost-
nadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.    

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en må-
nad, 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 un-
derlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.  

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 drif-
ten 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 somma-
ren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om 
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden fö-
reslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta fram-
gå av beslutet.   

I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett med-
borgarförslag 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 nämn-
den behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fat-
tas. 

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i an-
ledning av medborgarförslag.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in 
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska gö-
ras 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 må-
nader, 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 data-
skyddsombud  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 uppdate-
ringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens 
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är ar-
kivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma doku-
menthanteringsplanen. 
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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 ord-
förande.  

§ 14 Sammanträden  
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Ordföranden kan, vid behov, besluta om att kalla nämnden till extra samman-
träde.  

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 före-
dragningslistan, ska bifogas kallelsen.   

Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före samman-
trädet. 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 samman-
trädet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sam-
manträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordfö-
randen 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 före-
kommer 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 en-
skild.    

§ 17 Distansnärvaro  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 obe-
höriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmä-
la 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. Sekretera-
ren 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 tjänst-
göra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersät-
tare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring fram-
för 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 upplys-
ningar. 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 nämn-
dens 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 samman-
trädeslokalen 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 nämn-
dens 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 utveck-

ling, 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 an-
nat i särskilda fall. 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämn-

den 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 sammanträ-
de 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 full-
göra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga upp-
gifter.   

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträ-
de 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 ordföran-
dens/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 initi-
ativ av ordföranden. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och inkallad er-
sättare 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 di-
stans. 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 pro-
tokollet.  

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträ-
den. 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 sak-
kunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplys-
ningar.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämn-
dens sammanträden. 

Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närva-
ra 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 le-
damot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagar-
vode 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 näst-
kommande arbetsdag 

§ 27 Reservation och protokollsanteckning 
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reserva-
tionen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motive-
ra 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. Protokollsanteckning-
en 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 kva-
litet. 

2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med an-
ledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats.   

3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av prin-
cipiell 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, beslutsför-
het, 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 styrel-
sen.  

§ 29 Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämn-
den beslutat vara behörig. 

§ 30 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska under-
tecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämn-
dens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd 
som nämnden bestämmer.  Nämnden får genom beslut uppdra åt an-
nan/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, kal-
las 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 fram-
för 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 samman-
trädeslokalen 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 kontrolle-
rar 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. Protokollsanteckning-
en får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 
 
§ 28 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na 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 förvaltnings-
chefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföran-
den 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. Be-
slut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar 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 ersät-
tare. 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 förhind-
rad 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 för-
hindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäkti-
ge bestämda ordningen för styrelse och nämnder. Avgår en ledamot eller en 
ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval sna-
rast 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 skrift-
lig 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 ut-
skottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överläm-
nar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på di-
stans. 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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbunds-

juristen 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 
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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 reglemen-

ten. 

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 nämn-

den), 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/ region-

styrelse 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 kom-

mun. 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. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning, 

2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 

3. ramar för kommunens upplåning, 

4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten, 

5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp, 

6. mottagande av donationer, 

7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemen-

sam 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 ytter-

ligare 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 sty-

relse/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 förtro-

endevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Full-

mäktige 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 kom-

munen (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 full-

mäktige (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 kommunal- 

lagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH 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. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

författning, 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

och förtroendemannaregister, 
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6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som ut-

förs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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. 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 kommu-

nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

nala 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 fullmäk-

tige 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. 

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. 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 be-

hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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. 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 redovis-

ning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovis-

ning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser. 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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 ar-

betstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mel-

lan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållan-

det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  
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UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN 

STYRELSENS UPPFÖLJNING 

9 § Styrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontroll-

eras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och med-

borgarförslag 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 extraordi-

nära 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 be-

slutanderätt 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 förfa-

randet 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 NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 för-

valtningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive ar-

betsmiljöfrågor 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 ge-

mensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av per-

sonuppgifter 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 full-

mäktige har lämnat till dem  

1. i reglemente, 

2. 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 verksam-

het. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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. Ordföran-

den 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 uteläm-

nande 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/ nämn-

den. 
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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 förtroende-

valde 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är  

beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  

 

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 intres-

sen 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. 

PRESIDIUM 

31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ord-

föranden 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 tjänst-

göra 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 protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 hin-

der 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 hin-

der 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 redovi-

sas 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 kommu-

nala 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 un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 be-

hövs. 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 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 ställ-

ning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till full-

mäktige (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. Sys-

tematiken 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, ut-

veckling 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 ”helhets-

ansvar”. 

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 över-

blick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämn-

ders 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 nämn-

derna, 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 bli-

vit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämn-

der. 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 organi-

sationsform 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 för-

troendevalda 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/ären-

den 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 sekre-

tesskyddad 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 nämn-

ders 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:    

 

553



Reglemente för styrelse och nämnder 21 

 

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 ytterli-

gare 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 full-

mäktige 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 ansvars- 

och 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 all-

tid 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 OCH 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 organi-

sation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamåls-

enlig på ett övergripande plan. 

Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämn-

derna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i regle-

menten.  

  

                                                           

1 Prop. 2016/17:171 s. 160 
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

3 § Styrelsen ska 

1. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

 författning. 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

 system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

 och förtroendemannaregister, 

6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

 med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

 som utförs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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 framtagan-

det 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 regle-

mente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruk-

tion 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 angelägen-

heter 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 full-

mäktige 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 på-

skynda beredningsprocessen. 

Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kom-

munen 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 folkhäl-

sofrågor, 

 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 full-

mäktige 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 STIFTELSER 

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 kommu-

 nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

 nala 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 fullmäk-

 tige 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 upp-

fyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL om-

fattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekono-

miska föreningar i begreppet företag. 

KOMMUNALFÖRBUND 

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kom-

munen 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. 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 be-

 hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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 redo- 

 visning, 
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5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redo- 

 visning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförplikt- 

 elser. 

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 sä-

kerhet 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 styrel-

sens 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 styrel-

sen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempel-

vis 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. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

 hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

 tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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. Full-

mäktige 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 be-

slutar 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 finansbemyndi-

ganden 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 uti-

från 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 bin-

dande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommu-

nen 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 kom-

munstyrelsen 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. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet  

 mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande för- 

 hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. 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 per-

sonalfunktion. 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 förhandlings-

ordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestäm-

mande 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 upp-

rättas. 

TREDJE PUNKTEN 

Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra be-

stämmelser 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 personalpoliti-

ken (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 be-

stämmelsen 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 arbetsta-

gare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörel-

serna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överens-

kommelse 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 kollektiv-

avtalstecknandet 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 arbetsgivarfunk-

tion. 

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 perso-

nalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen juste-

ras. 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 personalpoli-

tiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att för-

handla 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 handläg-

gas 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 verksamhetsan-

svariga 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. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

 samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. 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, 

7. 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 för-

slag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet in-

nebär 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 fullmäk-

tige. 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 huvud-

män, 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 pro-

cessbehörighet 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 full-

mäktiges 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 extraordi-

nära 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 befogen-

heter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäk-

tige 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 krislednings-

nämnden 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 använ-

der sig av den skrivning som finns i andra stycket.  

Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämn-

den 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 krislednings-

nämndens 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 hemvärns-

råd 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 arkiv-

myndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företa-

gens arkiv. 

ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS 

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 webbplat-

sen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansva-

rade 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 tav-

lan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan under-

rättelser, 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 organisations-

fråga 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 personupp-

gifter 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 för-

fattningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart före-

skrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsik-

ten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas till-

gängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande 

ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrel-

sen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre till-

gång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se. 
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 verksam-

heten 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 ändamåls-

enlig. 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 full-

mäktiges 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 för-

valtningschef 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 personal-

hanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställnings- 

frågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till sty-

relsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivav-

tal, 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 kom-

mentaren 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 ge-

mensamma 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 data-

skyddsombud. 

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 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 full-

mäktige 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 åter-

rapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrel-

sen/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 återrapporte-

ringsskyldighet 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 ändamåls-

enligt 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 regel-

verk. 

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 bestäm-

melse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes. 

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 verksam-

het. 

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 informa-

tionsskyldighet 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 in-

formationen 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 ”bör-

regel”. 

I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad dele-

gering. 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. Före-

skrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till vill-

korad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 ären-

den/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.  

ANDRA STYCKET 

Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorga-

net. 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 be-

redas 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 medborgar-

förslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäk-

tige. 

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 full-

mäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att med-

borgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje full-

mäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskriv-

ningsbeslut. 

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 be-

slut. 

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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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 sammanträ-

det. 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 före-

skrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möj-

ligt” 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 flerdags-

sammanträde 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 (ål-

derspresidenten). 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 uteläm-

nande av handlingar har skett. 

Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämn-

derna. 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 an-

ställd 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 samman-

trädet. 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 elektro-

niska 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 leda-

möter 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 styrel-

sen/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 hand-

lingar 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 prak-

tiskt 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 kom-

munen 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 sam-

manträdet 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 återremit-

teras 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. Ordfö-

randen har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämn-

den som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ären-

det behöver dock inte ske vid detta sammanträde. 

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.  

Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/ 

nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-

stans. 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/ nämn-

den. 

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 före-

komma 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 distansdeltaga-

ren 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 prak-

tiska 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 sär-

skild 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 nämn-

derna, 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 förtroende-

valde 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 heltids-

sysselsatta. 

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 exem-

pelvis 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 en-

skilde 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 styrel-

sen/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 styrel-

sen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestäm-

mer 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov 

 är beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. 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 sammanträ-

desplanering 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 upprep-

ning 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 nämn-

den. 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 beslu-

ten 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. 

576



Reglemente för styrelse och nämnder 44 

 

Ordföranden ska vara en sammanhållande länk mellan förvaltningen och styrelsen/nämnden, så att styrel-

sen/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 samman-

trädena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordfö-

randeskapet. 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 ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordfö-

randen 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 presi-

diet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proport-

ionellt 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 ledamö-

terna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara be-

roende 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 nämn-

dens 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 sammansätt-

ning, 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 exem-

pelvis 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 arbetsutskot-

tets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definie-

rades 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 för-

fall, 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 upp-

gifter 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 sammanträ-

dena, 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 pre-

senteras 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 tjänstgö-

ringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgif-

ter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kom-

munen. 

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 leda-

möter 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 tjänst-

göra 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 be-

stämt. 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 protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 före-

träde 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 pro-

portionellt, 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 ut-

sträckning 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 ersät-

tarna 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 full-

mäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska no-

minera 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 tjänst- 

göringen, 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 alter-

nativen. 

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 av-

träda 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 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 hin-

der 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 hin-

der 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 an-

nat 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 växeltjänst-

göring 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 utsträck-

ning 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 ersät-

taren 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 avgöran-

det. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kom-

pletterande föreskrift om detta. 

Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering förelig-

ger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservat-

ionen 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 en-

bart 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 PROTOKOLL 

40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-

sas 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 sammanträdesda-

gen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för sty-

relsen och övriga nämnder. 

I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskri-

ver 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 beslu-

tet. 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 kom-

munala 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 regle-

mente 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 delgiv-

ning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart till-

lämpa 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 delgiv-

ning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade 

uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 re-

presentationsrätt 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 fort-

farande 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 ”firmateck-

ningen” 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 kal-

lelse 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 be-

hövs. 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 ut-

skott. 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 be-

sluta 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 ut-

skott 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 bered-

ning 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 styrel-

sen. 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 er-

sättare 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 (ordföran-

den 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 do-

men 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 fullmäk-

tige. 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 möj-

ligt. 

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 för-

tida 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 be-

slutsförhet. ”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 be-

redning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i före-

dragningslistan 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 STYRELSE OCH NÄMNDER 

 

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder    i kommuner och landsting/ 

regioner. 

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett regle-

mente 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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens 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 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/485 

§ 293 Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår 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 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för jävsnämnden i enlighet med 
upprättat förslag. 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ”landsbygdssäkring” förs in i 
reglementet enligt tidigare yrkande i kommunstyrelsens beslut  
§ 44/2021. Han föreslår vidare att ”kommundirektören” stryks under 
närvarorätt för övriga i samtliga nämnder utom kommunstyrelsens 
enligt tidigare yrkande. Han föreslår även att ordförandes uppgifter 
beskrivs enligt tidigare yrkande. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148/2021 ”Beslut om 

revidering av reglemente för jävsnämnden”, 2021-11-10. 
✓ 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. 

✓ 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan 
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Johanssons förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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. 
 

592



 1/5 

 

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 

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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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 

 
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 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. 

  
I förslaget till reglemente ser 19 § ut som följer: 
 
Ordföranden ska: 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) 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. 
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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 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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. 
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✓ 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. 
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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. 
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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 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/485 

§ 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 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

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 
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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 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-07-07 
 
Ärendenummer 
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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-06 
Jävsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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 
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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 § kom-
munallagen. 

• Utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verk-
samhet som ansvarig nämnd själv bedriver enligt 6 kap. 7 § kommu-
nallagen. 
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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 verksam-
het 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 un-
dantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Nämnden har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsom-
råde med undantag av de frågor som anges i 8 § i kommunstyrelsens regle-
mente. 

§ 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 delege-
rats till den fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovis-
ningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisning-
ar.  
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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 styrel-
sens 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-
område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnads-
effektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en må-
nad, 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 un-
derlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra. 

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 drif-
ten 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 må-
nader, 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 samman-
trädet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sam-
manträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordfö-
randen 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 före-
kommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
 
§ 17 Distansnärvaro  

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 obe-
höriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmä-
la 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 upplys-
ningar. 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 nämn-
dens sammanträden. 

§ 19 Ordföranden 

Ordföranden ska: 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) 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. 

 

616



   
  
  
 
 

10/12 
 
 

  

 
§ 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 sammanträ-
de 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 ordföran-
dens/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, kal-
las 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 fram-
för 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 samman-
trädeslokalen 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 kontrolle-
rar 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. Protokollsanteckning-
en får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 
 
§ 28 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na 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 an-
nan 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 förvaltnings-
chefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföran-
den 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. Be-
slut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar 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 § kom-
munallagen. 

• Utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verk-
samhet som ansvarig nämnd själv bedriver enligt 6 kap. 7 § kommu-
nallagen. 
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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 un-
dantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Nämnden har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsom-
råde med undantag av de frågor som anges i 8 § i kommunstyrelsens regle-
mente. 
 
§ 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 avgö-

rande 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-, integra-
tions-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt FN:s barn-
konvention och konventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning.   

4) Nämnden ska följa utvecklingen inom arbetsgivarområdena jämställd-
het, mångfald, samverkan, lön, arbetsmiljö, rehabilitering och hälsa 
samt arbetsrätt och personalförsörjning   

5) Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har full-
gjort 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. Redo-
visningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas re-
dovisningar.  

6) Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämn-
den 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 delege-
rats till den fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovis-
ningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisning-
ar.  
 

§ 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 verk-
samhet.  

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-
område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kost-
nadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.    

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en må-
nad, 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 un-
derlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.  

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 drif-
ten 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 somma-
ren. Nämndens yttrande ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktige om 
att avslå eller bifalla medborgarförslaget eller motionen. I de fall nämnden fö-
reslår ett avslag på grund av att förslaget redan är genomfört, ska detta fram-
gå av beslutet.   

I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till nämnden att besluta om ett med-
borgarförslag 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 nämn-
den behandlar ärendet, men förslagsväckaren får inte närvara när beslut fat-
tas. 

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i an-
ledning av medborgarförslag.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som kommit in 
till fullmäktige under året och som inte slutbehandlats. Redovisningen ska gö-
ras 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 må-
nader, 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 data-
skyddsombud  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 uppdate-
ringar eller revideringar gällande hur allmänna handlingar inom nämndens 
verksamhetsområden hanteras, (bevaras och gallras) till styrelsen som är ar-
kivmyndighet. Styrelsen upprättar därefter den kommungemensamma doku-
menthanteringsplanen. 
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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 samman-
träde.  

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 före-
dragningslistan, ska bifogas kallelsen.   

Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före samman-
trädet. 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 samman-
trädet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtro-
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endevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före sam-
manträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordfö-
randen 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 före-
kommer 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 en-
skild.    

§ 17 Distansnärvaro  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 obe-
höriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmä-
la 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. Sekretera-
ren 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 tjänst-
göra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersät-
tare ska inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring fram-
för 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 upplys-
ningar. 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 nämn-
dens 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 samman-
trädeslokalen 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 nämn-
dens 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 utveck-

ling, 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 an-
nat i särskilda fall. 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämn-

den 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 sammanträ-
de 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 full-
göra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga upp-
gifter.   

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträ-
de 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 ordföran-
dens/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 pro-
tokollet.  
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Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträ-
den. 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 sak-
kunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplys-
ningar.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämn-
dens sammanträden. 

Förslagsställare till ett medborgarförslag som överlåtits till nämnden får närva-
ra vid behandlingen av ärendet men inte delta vid beslutet.   

§ 24 Justering av protokoll  
Såväl nämndens som utskottens protokoll justeras av ordföranden och en le-
damot. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Dagar-
vode 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 näst-
kommande arbetsdag 

§ 24 Reservation och protokollsanteckning 
Ledamot som deltagit i ett avgörande får reservera sig mot beslutet. Reserva-
tionen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservanten vill motive-
ra 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. Protokollsanteckning-
en 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 kva-
litet. 

2) Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med an-
ledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats.   

3) Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av prin-
cipiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
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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, beslutsför-
het, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering.    

Beslut som fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrel-
sen.  

§ 27 Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordförande eller anställd som nämn-
den beslutat vara behörig. 

§ 28 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska under-
tecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämn-
dens arbetsutskott, och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd 
som nämnden bestämmer.  Nämnden får genom beslut uppdra åt an-
nan/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, kal-
las 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 fram-
för 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 samman-
trädeslokalen 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 kontrolle-
rar 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. Protokollsanteckning-
en får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 
 
§ 28 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na 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 an-
nan 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 förvaltnings-
chefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföran-
den 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. Be-
slut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar 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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbunds-

juristen 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 
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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 reglemen-

ten. 

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 nämn-

den), 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/ region-

styrelse 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 kom-

mun. 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. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning, 

2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 

3. ramar för kommunens upplåning, 

4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten, 

5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp, 

6. mottagande av donationer, 

7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemen-

sam 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 ytter-

ligare 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 sty-

relse/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 förtro-

endevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Full-

mäktige 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 kom-

munen (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 full-

mäktige (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 kommunal- 

lagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH 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. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

författning, 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

och förtroendemannaregister, 
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6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som ut-

förs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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. 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 kommu-

nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

nala 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 fullmäk-

tige 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. 

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. 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 be-

hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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. 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 redovis-

ning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovis-

ning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser. 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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 ar-

betstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mel-

lan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållan-

det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  
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UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN 

STYRELSENS UPPFÖLJNING 

9 § Styrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontroll-

eras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och med-

borgarförslag 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 extraordi-

nära 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 be-

slutanderätt 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 förfa-

randet 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 NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 för-

valtningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive ar-

betsmiljöfrågor 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 ge-

mensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av per-

sonuppgifter 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 full-

mäktige har lämnat till dem  

1. i reglemente, 

2. 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 verksam-

het. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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. Ordföran-

den 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 uteläm-

nande 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/ nämn-

den. 
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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 förtroende-

valde 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är  

beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  

 

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 intres-

sen 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. 

PRESIDIUM 

31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ord-

föranden 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 tjänst-

göra 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 protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 hin-

der 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 hin-

der 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 redovi-

sas 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 kommu-

nala 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 un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 be-

hövs. 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 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 ställ-

ning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till full-

mäktige (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. Sys-

tematiken 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, ut-

veckling 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 ”helhets-

ansvar”. 

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 över-

blick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämn-

ders 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 nämn-

derna, 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 bli-

vit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämn-

der. 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 organi-

sationsform 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 för-

troendevalda 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/ären-

den 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 sekre-

tesskyddad 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 nämn-

ders 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 ytterli-

gare 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 full-

mäktige 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 ansvars- 

och 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 all-

tid 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 OCH 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 organi-

sation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamåls-

enlig på ett övergripande plan. 

Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämn-

derna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i regle-

menten.  

  

                                                           

1 Prop. 2016/17:171 s. 160 

656



Reglemente för styrelse och nämnder 22 

 

STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

3 § Styrelsen ska 

1. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

 författning. 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

 system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

 och förtroendemannaregister, 

6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

 med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

 som utförs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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 framtagan-

det 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 regle-

mente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruk-

tion 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 angelägen-

heter 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 full-

mäktige 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 på-

skynda beredningsprocessen. 

Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kom-

munen 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 folkhäl-

sofrågor, 

 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 full-

mäktige 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 STIFTELSER 

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 kommu-

 nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

 nala 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 fullmäk-

 tige 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 upp-

fyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL om-

fattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekono-

miska föreningar i begreppet företag. 

KOMMUNALFÖRBUND 

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kom-

munen 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. 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 be-

 hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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 redo- 

 visning, 
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5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redo- 

 visning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförplikt- 

 elser. 

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 sä-

kerhet 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 styrel-

sens 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 styrel-

sen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempel-

vis 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. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

 hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

 tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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. Full-

mäktige 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 be-

slutar 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 finansbemyndi-

ganden 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 uti-

från 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 bin-

dande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommu-

nen 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 kom-

munstyrelsen 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. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet  

 mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande för- 

 hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. 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 per-

sonalfunktion. 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 förhandlings-

ordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestäm-

mande 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 upp-

rättas. 

TREDJE PUNKTEN 

Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra be-

stämmelser 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 personalpoliti-

ken (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 be-

stämmelsen 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 arbetsta-

gare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörel-

serna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överens-

kommelse 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 kollektiv-

avtalstecknandet 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 arbetsgivarfunk-

tion. 

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 perso-

nalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen juste-

ras. 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 personalpoli-

tiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att för-

handla 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 handläg-

gas 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 verksamhetsan-

svariga 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. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

 samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. 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, 

7. 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 för-

slag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet in-

nebär 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 fullmäk-

tige. 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 huvud-

män, 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 pro-

cessbehörighet 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 full-

mäktiges 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 extraordi-

nära 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 befogen-

heter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäk-

tige 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 krislednings-

nämnden 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 använ-

der sig av den skrivning som finns i andra stycket.  

Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämn-

den 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 krislednings-

nämndens 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 hemvärns-

råd 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 arkiv-

myndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företa-

gens arkiv. 

ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS 

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 webbplat-

sen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansva-

rade 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 tav-

lan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan under-

rättelser, 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 organisations-

fråga 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 personupp-

gifter 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 för-

fattningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart före-

skrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsik-

ten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas till-

gängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande 

ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrel-

sen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre till-

gång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se. 
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 verksam-

heten 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 ändamåls-

enlig. 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 full-

mäktiges 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 för-

valtningschef 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 personal-

hanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställnings- 

frågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till sty-

relsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivav-

tal, 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 kom-

mentaren 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 ge-

mensamma 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 data-

skyddsombud. 

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 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 full-

mäktige 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 åter-

rapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrel-

sen/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 återrapporte-

ringsskyldighet 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 ändamåls-

enligt 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 regel-

verk. 

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 bestäm-

melse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes. 

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 verksam-

het. 

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 informa-

tionsskyldighet 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 in-

formationen 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 ”bör-

regel”. 

I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad dele-

gering. 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. Före-

skrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till vill-

korad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 ären-

den/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.  

ANDRA STYCKET 

Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorga-

net. 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. 

 

  

671



Reglemente för styrelse och nämnder 37 

 

MEDBORGARFÖRSLAG 

23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt be-

redas 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 medborgar-

förslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäk-

tige. 

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 full-

mäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att med-

borgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje full-

mäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskriv-

ningsbeslut. 

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 be-

slut. 

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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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 sammanträ-

det. 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 före-

skrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möj-

ligt” 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 flerdags-

sammanträde 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 (ål-

derspresidenten). 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 uteläm-

nande av handlingar har skett. 

Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämn-

derna. 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 an-

ställd 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 samman-

trädet. 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 elektro-

niska 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 leda-

möter 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 styrel-

sen/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 hand-

lingar 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 prak-

tiskt 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 kom-

munen 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 sam-

manträdet 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 återremit-

teras 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. Ordfö-

randen har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämn-

den som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ären-

det behöver dock inte ske vid detta sammanträde. 

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.  

Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/ 

nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-

stans. 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/ nämn-

den. 

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 före-

komma 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 distansdeltaga-

ren 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 prak-

tiska 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 sär-

skild 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 nämn-

derna, 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 förtroende-

valde 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 heltids-

sysselsatta. 

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 exem-

pelvis 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 en-

skilde 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 styrel-

sen/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 styrel-

sen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestäm-

mer 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov 

 är beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. 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 sammanträ-

desplanering 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 upprep-

ning 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 nämn-

den. 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 beslu-

ten 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 styrel-

sen/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 samman-

trädena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordfö-

randeskapet. 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 ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordfö-

randen 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 presi-

diet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proport-

ionellt 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 ledamö-

terna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara be-

roende 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 nämn-

dens 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 sammansätt-

ning, 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 exem-

pelvis 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 arbetsutskot-

tets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definie-

rades 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 för-

fall, 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 upp-

gifter 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 sammanträ-

dena, 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 pre-

senteras 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 tjänstgö-

ringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgif-

ter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kom-

munen. 

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 leda-

möter 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 tjänst-

göra 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 be-

stämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll 

från valet. 

 

681



Reglemente för styrelse och nämnder 47 

 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 före-

träde 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 pro-

portionellt, 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 ut-

sträckning 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 ersät-

tarna 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 full-

mäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska no-

minera 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 tjänst- 

göringen, 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 alter-

nativen. 

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 av-

träda 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 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 hin-

der 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 hin-

der 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 an-

nat 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 växeltjänst-

göring 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 utsträck-

ning 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 ersät-

taren 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 avgöran-

det. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kom-

pletterande föreskrift om detta. 

Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering förelig-

ger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservat-

ionen 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 en-

bart 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 PROTOKOLL 

40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-

sas 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 sammanträdesda-

gen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för sty-

relsen och övriga nämnder. 

I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskri-

ver 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 beslu-

tet. 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 kom-

munala 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 regle-

mente 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 delgiv-

ning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart till-

lämpa 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 delgiv-

ning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade 

uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 re-

presentationsrätt 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 fort-

farande 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 ”firmateck-

ningen” 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 kal-

lelse 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 be-

hövs. 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 ut-

skott. 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 be-

sluta 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 ut-

skott 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 bered-

ning 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 styrel-

sen. 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 er-

sättare 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 (ordföran-

den 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 do-

men 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 fullmäk-

tige. 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 möj-

ligt. 

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 för-

tida 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 be-

slutsförhet. ”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 be-

redning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i före-

dragningslistan 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 STYRELSE OCH NÄMNDER 

 

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder    i kommuner och landsting/ 

regioner. 

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett regle-

mente 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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens 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 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/519 

§ 294 Beslut om revidering av reglemente för valnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår 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 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för valnämnden i enlighet med 
upprättat förslag. 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ”landsbygdssäkring” förs in i 
reglementet enligt tidigare yrkande i kommunstyrelsens beslut  
§ 44/2021. Han föreslår vidare att ”kommundirektören” stryks under 
närvarorätt för övriga i samtliga nämnder utom kommunstyrelsens 
enligt tidigare yrkande. Han föreslår även att ordförandes uppgifter 
beskrivs enligt tidigare yrkande. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 149/2021 ”Beslut om 

revidering av reglemente för valnämnden”, 2021-11-10. 
✓ 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. 

✓ 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan 
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Johanssons förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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. 
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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.  
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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: 
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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 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. 

  
I förslaget till reglemente ser 16 § ut som följer: 
 
Ordföranden ska: 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Kalla ersättare. 
4) 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. 
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ 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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TJÄNSTESKRIVELSE 
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.  
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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. 
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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 
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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 barn- 
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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 
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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 
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2019/62 

§ 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 
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upprättade förslaget på reviderat reglemente för valnämnden, till 
kommunstyrelsen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18, reviderad 2018-10-29, 2018-12-
17 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 kommuna-
la 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 re-
gionfullmäktige, 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 omständighe-
ter 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 ta-
lan, 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 delege-
rats till den fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovis-
ningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisning-
ar. 
 
§ 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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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 styrel-
sens 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-
område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnads-
effektivt som möjligt utan att 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-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 må-
nader, 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 samman-
trädet. 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 före-
kommer 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 närva-
ra vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden be-
slutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämn-
dens 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 nämn-

den 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 sammanträ-
de 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 ordföran-
dens/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 kontrolle-
rar 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 protokollsan-
teckning. 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 sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na 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 förvaltnings-
chefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföran-
den 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. Be-
slut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar 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, 2018-12-
17 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 kommuna-
la 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 re-
gionsfullmäktige, 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 omständighe-
ter 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 ta-
lan, 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 reglemen-
te, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämn-
den ska fullgöra. Nämnden ska, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att be-
driva 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 barn-
konvention 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 delege-
rats till den fullgjorts. 
 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Re-
dovisningen 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 verk-
samhet.  

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-
område. Varje ärende ska handläggas så enkelt, och snabbt och kost-
nadseffektivt som möjligt utan att kvaliteten rättssäkerheten eftersätts.    

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en må-
nad, 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 un-
derlätta för den enskilde att ha med nämnden att göra.  

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, till-
gänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-
frågor 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 kommun-
fullmäktige 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 data-
skyddsombud i personuppgiftsfrågor. 
 
§ 8 Motioner och e-förslag 
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre må-
nader, 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 samman-
trädet. 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 samman-
trädet. 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 bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handling-
ar 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 före-
kommer 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 närva-
ra vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden be-
slutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämn-
dens sammanträden. 

§ 16 Nämndens oOrdföranden  
Nämndens oOrdföranden ska:   

1) I egenskap av nämndens främste företrädare ha uppsikt över nämn-
dens 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 utveck-

ling, 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 an-
nat 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 nämn-

den 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 sammanträ-
de 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 full-
göra uppdraget för en längre tid, får fullmäktige utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga upp-
gifter.   

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträ-
de 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 ordföran-
dens/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 sammanträ-
den. 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 upp-
lysningar. 
  
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 läm-
nas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.  
 
Ledamöter kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad protokolls-
anteckning. 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 ären-
den.  
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, besluts-
förhet, 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 kontrolle-
rar 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 protokollsan-
teckning. 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 sammanträ-
dets 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 ordföran-
den 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 eg-
na 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 förvaltnings-
chefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföran-
den 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. Be-
slut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar 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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbunds-

juristen 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 reglemen-

ten. 

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 nämn-

den), 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/ region-

styrelse 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 kom-

mun. 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. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning, 

2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 

3. ramar för kommunens upplåning, 

4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten, 

5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp, 

6. mottagande av donationer, 

7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemen-

sam 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 ytter-

ligare 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 sty-

relse/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 förtro-

endevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Full-

mäktige 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 kom-

munen (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 full-

mäktige (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 kommunal- 

lagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH 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. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

författning, 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

och förtroendemannaregister, 
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6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som ut-

förs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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. 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 kommu-

nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

nala 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 fullmäk-

tige 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. 

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. 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 be-

hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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. 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 redovis-

ning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovis-

ning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser. 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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 ar-

betstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mel-

lan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållan-

det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  
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UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN 

STYRELSENS UPPFÖLJNING 

9 § Styrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontroll-

eras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och med-

borgarförslag 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 extraordi-

nära 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 be-

slutanderätt 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 förfa-

randet 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 NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 för-

valtningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive ar-

betsmiljöfrågor 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 ge-

mensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av per-

sonuppgifter 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 full-

mäktige har lämnat till dem  

1. i reglemente, 

2. 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 verksam-

het. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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. Ordföran-

den 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 uteläm-

nande 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/ nämn-

den. 
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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 förtroende-

valde 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är  

beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  

 

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 intres-

sen 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. 

PRESIDIUM 

31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ord-

föranden 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 tjänst-

göra 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 protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 hin-

der 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 hin-

der 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 redovi-

sas 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 kommu-

nala 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 un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 be-

hövs. 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 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 ställ-

ning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till full-

mäktige (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. Sys-

tematiken 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, ut-

veckling 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 ”helhets-

ansvar”. 

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 över-

blick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämn-

ders 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 nämn-

derna, 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 bli-

vit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämn-

der. 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 organi-

sationsform 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 för-

troendevalda 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/ären-

den 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 sekre-

tesskyddad 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 nämn-

ders 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 ytterli-

gare 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 full-

mäktige 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 ansvars- 

och 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 all-

tid 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 OCH 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 organi-

sation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamåls-

enlig på ett övergripande plan. 

Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämn-

derna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i regle-

menten.  

  

                                                           

1 Prop. 2016/17:171 s. 160 
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

3 § Styrelsen ska 

1. 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, 

2. utöva  uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

 författning. 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-

 system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 

 och förtroendemannaregister, 

6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

8. anställa förvaltningschefer, 

9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 

10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

 med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

 som utförs av privata utförare, 

14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska hand-

lägga 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 framtagan-

det 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 regle-

mente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruk-

tion 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 angelägen-

heter 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 full-

mäktige 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 på-

skynda beredningsprocessen. 

Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kom-

munen 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 folkhäl-

sofrågor, 

 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 full-

mäktige 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 STIFTELSER 

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 kommu-

 nen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-

 nala 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 fullmäk-

 tige 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 upp-

fyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL om-

fattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekono-

miska föreningar i begreppet företag. 

KOMMUNALFÖRBUND 

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kom-

munen 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. 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 be-

 hövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. 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 redo- 

 visning, 
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5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redo- 

 visning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförplikt- 

 elser. 

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 sä-

kerhet 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 styrel-

sens 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 styrel-

sen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempel-

vis 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. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksam-

 hetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäk-

 tige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. 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, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell bety-

delse 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. Full-

mäktige 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 be-

slutar 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 finansbemyndi-

ganden 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 uti-

från 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 bin-

dande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommu-

nen 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 kom-

munstyrelsen 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. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet  

 mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. 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, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande för- 

 hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. 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 per-

sonalfunktion. 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 förhandlings-

ordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestäm-

mande 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 upp-

rättas. 

TREDJE PUNKTEN 

Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra be-

stämmelser 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 personalpoliti-

ken (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 be-

stämmelsen 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 arbetsta-

gare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörel-

serna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överens-

kommelse 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 kollektiv-

avtalstecknandet 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 arbetsgivarfunk-

tion. 

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 perso-

nalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen juste-

ras. 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 personalpoli-

tiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att för-

handla 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 handläg-

gas 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 verksamhetsan-

svariga 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. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

 samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. 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, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 

 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. 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, 

7. 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 för-

slag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet in-

nebär 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 fullmäk-

tige. 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 huvud-

män, 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 pro-

cessbehörighet 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 full-

mäktiges 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 extraordi-

nära 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 befogen-

heter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäk-

tige 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 krislednings-

nämnden 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 använ-

der sig av den skrivning som finns i andra stycket.  

Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämn-

den 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 krislednings-

nämndens 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 hemvärns-

råd 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 arkiv-

myndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företa-

gens arkiv. 

ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS 

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 webbplat-

sen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansva-

rade 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 tav-

lan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan under-

rättelser, 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 organisations-

fråga 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 personupp-

gifter 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 för-

fattningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart före-

skrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsik-

ten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas till-

gängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande 

ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrel-

sen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre till-

gång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se. 
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA 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 sär-

skilt 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 verksam-

heten 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 ändamåls-

enlig. 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 full-

mäktiges 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 för-

valtningschef 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 personal-

hanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställnings- 

frågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till sty-

relsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivav-

tal, 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 kom-

mentaren 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 ge-

mensamma 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 data-

skyddsombud. 

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 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 full-

mäktige 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 åter-

rapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrel-

sen/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 återrapporte-

ringsskyldighet 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 ändamåls-

enligt 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 regel-

verk. 

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 bestäm-

melse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes. 

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 verksam-

het. 

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 informa-

tionsskyldighet 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 in-

formationen 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 ”bör-

regel”. 

I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad dele-

gering. 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. Före-

skrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till vill-

korad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag. 

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 nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsfor-

mer 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 ären-

den/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.  

ANDRA STYCKET 

Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorga-

net. 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 be-

redas 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 med-

borgarförslag. 

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 anled-

ningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-

mäktiges 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 medborgarför-

slag 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 medborgarför-

slag 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 medborgar-

förslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäk-

tige. 

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 full-

mäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att med-

borgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje full-

mäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskriv-

ningsbeslut. 

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 be-

slut. 

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 ordföran-

den anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-

hålla 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 sammanträ-

det. 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 före-

skrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möj-

ligt” 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 flerdags-

sammanträde 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 (ål-

derspresidenten). 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 uteläm-

nande av handlingar har skett. 

Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämn-

derna. 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 an-

ställd 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 samman-

trädet. 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 elektro-

niska 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 leda-

möter 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 styrel-

sen/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 hand-

lingar 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 prak-

tiskt 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 kom-

munen 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 sam-

manträdet 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 återremit-

teras 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. Ordfö-

randen har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämn-

den som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ären-

det behöver dock inte ske vid detta sammanträde. 

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.  

Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/ 

nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-

stans. 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/ nämn-

den. 

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 före-

komma 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 distansdeltaga-

ren 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 prak-

tiska 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 sär-

skild 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 nämn-

derna, 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 förtroende-

valde 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 heltids-

sysselsatta. 

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 exem-

pelvis 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 en-

skilde 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 styrel-

sen/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 styrel-

sen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestäm-

mer 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. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov 

 är beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. 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 sammanträ-

desplanering 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 upprep-

ning 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 nämn-

den. 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 beslu-

ten 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 styrel-

sen/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 samman-

trädena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordfö-

randeskapet. 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 ord-

förande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordfö-

randen 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 presi-

diet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proport-

ionellt 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 ledamö-

terna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara be-

roende 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 nämn-

dens 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 sammansätt-

ning, 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 exem-

pelvis 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 arbetsutskot-

tets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definie-

rades 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 sam-

manträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordfö-

randens 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 för-

fall, 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 upp-

gifter 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 sammanträ-

dena, 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 pre-

senteras 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 tjänstgö-

ringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgif-

ter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kom-

munen. 

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 leda-

möter 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 tjänst-

göra 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 be-

stämt. 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 protokol-

let. 

Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etable-

rade 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 obero-

ende 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 före-

träde 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 pro-

portionellt, 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 ut-

sträckning 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 ersät-

tarna 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 full-

mäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska no-

minera 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 tjänst- 

göringen, 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 alter-

nativen. 

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 av-

träda 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 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 hin-

der 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 hin-

der 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 an-

nat 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 växeltjänst-

göring 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 utsträck-

ning 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 ersät-

taren 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 yr-

kanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföran-

den 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 ord-

föranden 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 leda-

moten 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 avgöran-

det. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kom-

pletterande föreskrift om detta. 

Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering förelig-

ger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservat-

ionen 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 en-

bart 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 PROTOKOLL 

40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-

sas 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 sammanträdesda-

gen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för sty-

relsen och övriga nämnder. 

I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskri-

ver 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 beslu-

tet. 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 kom-

munala 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 regle-

mente 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 delgiv-

ning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart till-

lämpa 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 delgiv-

ning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade 

uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar un-

dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ord-

föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden läm-

nade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av dele-

gation 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 re-

presentationsrätt 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 fort-

farande 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 ”firmateck-

ningen” 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 full-

göra 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 snar-

ast 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 kal-

lelse 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 be-

hövs. 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 ut-

skott. 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 be-

sluta 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 ut-

skott 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 bered-

ning 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 styrel-

sen. 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 er-

sättare 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 (ordföran-

den 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 do-

men 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 fullmäk-

tige. 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 möj-

ligt. 

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 för-

tida avgång. Om proportionellt val ägt rum, gäller i stället turordningen enligt valsedlarna. 

  

786



Reglemente för styrelse och nämnder 54 

 

SJÄTTE STYCKET 

Utskottet bestämmer vilka sammanträdestider som ska gälla. Det är också lämpligt att föra in regler om be-

slutsförhet. ”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 be-

redning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i före-

dragningslistan 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 STYRELSE OCH NÄMNDER 

 

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder    i kommuner och landsting/ 

regioner. 

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett regle-

mente 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 regle-

menten, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/313 

§ 280 Beslut om antagande av taxa för tillfällig dödsboförvaltning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för 
tillfällig dödsboförvaltning. Taxan ska gälla från och med 2022-01-01. 

 
Sammanfattning av 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. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta taxa för tillfällig dödsboförvaltning. Taxan ska gälla från 
och med 2022-01-01. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Antagande av taxa för tillfällig dödsboförvaltning”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-11. 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 81/2021 ”Beslut om taxa 

för tillfällig dödsboförvaltning”, 2021-09-28. 
✓ Utkast - Taxa för tillfällig dödsboförvaltning. 
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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 

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  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-28 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ärendenr:  SON 2021/201 
Fastställd: Datum 
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FÖRFATTNINGSSAMLING

Taxa för tillfällig dödsbo-
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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 bo-
ets 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/351 

§ 281 Beslut om revidering av taxa för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 
 
Kommunstyrelsens 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. 

 
Sammanfattning av 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.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
i enlighet med upprättat förslag. Taxan ska gälla från och med  
2022-01-01. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-15. 
✓ 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 
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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 

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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-21 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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 
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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 

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 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.  
 
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.  
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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 

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 VA-
kollektivet 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, 

150 m3 vatten  
Flerbostadshus, 8 lgh, 
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 Flerbostadshus, 8 lgh, 

1200 m2 tomtyta  
Tidaholm   67 600 111 600 
Skövde 104 138 336 282 
Hjo   92 000 228 000 
Falköping   82 342 278 282 
Föreslagen taxa 2022   
Tidaholm   79 600 153 100 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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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 

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 

800



 
 

Kommunfullmäktige 

Ärendenr: KS 2020/369 
Fastställd: 2018-01-29 

Reviderad: 2020-12-21, 2021-XX-XX 
 

 
 
 
 
 
 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar 
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Taxa för Tidaholms kommuns allmänna vatten- och av- 
loppsanläggningar 
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. 
Avgifts skyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att 
allmän plats mark 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 
Camping 
Förvaltning 
Hantverk 

Hotell 
Kontor 
Restauranger 
Småindustri 

Sjukvård 
Sporthallar 
Stormark- 
nader 

Utbildning 
Utställnings-
lokaler 

 

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 upplåtelse- 
hänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i 
bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet 
lägenhet inte är tillämp lig 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 Anläggnings- 
avgift 

Bruknings- 
avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df  
inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet 
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 
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. 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för  
bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats 
om detta. 
4.4 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. 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den 
tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad  
mervärdesskatt. 

 
§ 5 Bostadsfastighet 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall 
erläggas anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 

 

Avgift Med moms 
a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till förbindelse- 
punkter 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 avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) för Df även om bortledande av 
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter,  
fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,  
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 
tre dimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för 
fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen 
godkänner. 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare  
förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 
5.6 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts 
riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje 
tillkommande lägenhet. 
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§ 6 Annan fastighet 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 
Avgift Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till förbindelse- 
punkter 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 avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) för Df även om bortledande av 
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter,  
fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,  
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 
6.4 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 på fastigheten. 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden 
genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anstånds- 
medgivandet 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. 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare  
förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för  
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift 
inte skall anses vara förut erlagd. 
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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. 
7.1 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter  
enligt följande: 

 

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 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna  
ända mål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

 

Framdragen servisled ning 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. 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet 
inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
8.3 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. 

 
§ 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 kon sumentprisindex, KPI. När detta index ändras, 
har samhällsbyggnadsnämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen 
därefter, dock inte oftare än en gång 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 fastighets- 
ägaren 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 hän syn 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 

 

 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-  mm) 94 406 kr 

d) 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 
fastighet vattenförbrukningen 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 vatten- 
och 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 
för undersökningskostnaderna 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 vatten- 
mängd, 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 
den dag 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 på fastighetsägarens 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 en gång 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 om räknas 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 debiterings- 
perioden 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 
endast i 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 som levereras 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 miljö-
domstolen enligt 53 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/352 

§ 282 Beslut om revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats 
 
Kommunstyrelsens 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. 

 
Sammanfattning av 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. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera taxa för upplåtelse av offentlig plats i enlighet med 
upprättat förslag. Taxan ska gälla från och med 2022-01-01. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-15. 
✓ 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) 
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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 

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  

817



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-21 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 avfallshan-
tering respektive taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 
 
Avgift för upplåtelse av offentlig plats tas ut enligt följande: 

Upplåtelse 
 

Avgift 
Kommersiellt ändamål 

 
1 kr/m2 per dag,  

minimum 200 kr per 
tillstånd 

 Eluttag från avsedd kommunal  
anslutning under nyttjandet 

 45 kr (exkl. moms) 
per dag 

   
Ideellt ändamål 

 
Avgiftsfritt 

 Eluttag från avsedd kommunal  
anslutning under nyttjandet 

 Avgiftsfritt 

   
Upplag, byggnadsställningar,  
containrar och liknande 

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

tillstånd 
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Affischering, anslag, upphängd  
skyltning 

  

 Kommersiellt ändamål  200 kr per tillstånd 
 Ideellt ändamål  Avgiftsfritt 

   
Torghandel   

 Fast saluplats (3,0 x 3,3 m)  
inklusive el 

 700 kr per kvartal 

 Tillfällig saluplats (3,0 x 3,3 m)  150 kr per dag 
- Eluttag från avsedd kommunal 

anslutning 
 45 kr (exkl. moms) 

per dag 
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Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Tidaholms kom-
mun  

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 an-
språk 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 Tids-

intervall 
Avgift 
lägst 

kr 

Avgift 
högst 

kr 

Kommentar 

A Försäljningsändamål     

Rörlig försäljningskiosk för glass, 
korv, frukt, tobak o dyl 

Dag 150:- 440:-  

År 550:- 5 500:-  

Tillfällig försäljning eller visning av 
produkter (3.0x3.3) 

Dag 150:- 550:- I intet fall ska 
avgift utgå från 
ideella föreningar 

Ölservering Dag 550:- 2 200:-  

Gångbaneserveringar och friluftsser-
veringar 

Säsong 550:- 5 500:-  

Gamla Torget Dag  4 400:-  

     

B Torghandel     

Fast torgplats År  2 300:- (3.0x3.3) 

Fast torgplats del av år 9 mån 1/4-
31/12 

 1 725:- (3.0x3.3) 

Fast torgplats del av år 6 mån 15/4-
15/10 

 1 150:- (3.0x3.3) 

Tillfällig saluplats (3.0x3.3) Dag  150:- Lotterivagn betalar 
el enl förbrukning 

Del av Gamla Torget M2  5:50 Lägsta avgift 200:- 

Elenergi till saluplats med högsta 
anslutning 2,0 kW 

Dag  33:-  

0,5 kW Dag  20:-  

Förbrukning kWh  1:50  

     

C Annat kommersiellt ändamål     

Affischpelare, affischtavlor o dyl, då 
fråga ej är om endast tillfällig upplå-
telse (>7 dgr) 

År 385:- 2 300:-  

Dag/m2 1:50 7:-  

Skyltvaror utanför butik År 220:- 440:-  

Annan demonstration av varor o dyl Dag 220:-  Minst 200:-
/upplåtelse 

Tivoli, cirkus o likn exkl renhållning Dag 550:- 2 200:-  
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Annat kommersiellt utnyttjande av 
allmän plats 

M2/dag 1:50 3:50  

     

     

D Övriga ändamål     

Upplag mm     

a) Av tillfällig karaktär M2 o år 35:- 110:- Minst 200:-/upplåt 

b) Tillfällig camping M2 o 
dag 

1:50 3:50 Skyldighet att åter-
ställa platsen i före 
upplåtelsen bef 
skick 

c) Av mera permanent karaktär M2 o år 45:- 165:- Minst 200:- per 
upplåtelse 

Bodar, provisoriska byggnader, bygg-
nads-ställningar och schakt 

M2 o 
vecka 

1:50 3:50  

Container, växelflak eller likn < 6 dygn Vecka 110:-   

Därefter Vecka 220:-   

Bunt-, post och tidningslådor År 55:- 110:-  

 

§ 2 

Vid avgifternas bestämmande skall hänsyn tagas till det upplåtna områ-
dets omfattning och läge, till beräknat ekonomiskt utbyte av förekom-
mande rörelse samt till de sociala synpunkter och de förhållanden i öv-
rigt, som bör vinna beaktande vid skälighetsprövningen. Därest sär-
skilda 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/353 

§ 283 Beslut om revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 
 
Kommunstyrelsens 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. 

 
Sammanfattning av 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. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 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. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-15. 
✓ 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. 
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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 

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  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-21 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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 
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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 

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, 
piercing, skönhetsbehandling som innebär 
silikoninjektioner 

3 tim 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: exempelvis 
fotvård, öronhåltagning, akupunktur och 
behandling som innebär risk för annan smitta 
än blodsmitta 

2 tim 

 

Miljösanktionsavgifter m.m 
Handläggning av miljösanktionsavgift enligt 30 
kap MB. 

Timavgift 

Upprättande av anmälan till Polismyndigheten 
elller Åklagarmyndigheten enligt 26 kap. 2 § 

Timavgift 
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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 

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 
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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 an-
sökningen 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 verksam-
hetsutövaren 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.
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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 

Timavgift 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet 
eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd 
enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat 
eller vattenskyddsområde 

Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag 
från föreskrifter för natur- och kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde 

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 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, 
djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn 
eller allemansrätten 

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 

till mark eller vatten 
5 tim 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt 
vad kommunen föreskrivit 

4 tim 

4. Anslutning av vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 

4 tim 
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5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig 
avloppsanordning för 6-25 personekvi-valenter 

Timavgift 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig 
avloppsanordning för 26-100 
personekvivalenter 

Timavgift 

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig 
avloppsanordning för 101-200 
personekvivalenter 

Timavgift 

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 

vattentoalett enligt 13 § förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

3 tim 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

3 tim 

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan 
till förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Belopp som motsvarar den årli-ga 
tillsynsavgiften som utgår för 
verksamhet enligt taxebilaga 2  

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet 
enligt bilagan till förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

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 

Årlig tillsynsavgift enligt 
taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt 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 

sällskapsdjur 
2 tim 

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 
toalett än vattentoalett, såsom för-
multningstoalett 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 

2 tim 

Annan prövning av frågor om tillstånds/dispenser 
enligt lokala föreskrifter för människors hälsa 

Timavgift 

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 
av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 40 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

2 tim 

Handläggning av anmälan om att anlägga 
gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

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, 
piercing, skönhetsbehandling som innebär 
silikoninjektioner 

3 tim 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: exempelvis 
fotvård, öronhåltagning, akupunktur och 
behandling som innebär risk för annan smitta 
än blodsmitta 

2 tim 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten 
eller som annars används av många människor 

Timavgift 
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Skol- och fritidsverksamhet 
Skola med mer än 400 elever 3 tim 
Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 3 tim 

Skola med högst 100 elever 3 tim 
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 
fritidsverksamhet eller förskoleklass 

4 tim 

Tillsyn 
Återkommande tillsyn över hälsoskydds-
verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2 

Årlig tillsynsavgift enligt 
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 
föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

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 

Timavgift 
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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 
(2014:425) om bekämpningsmedel 

2 tim 

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

1 tim 

Handläggning av information om att cistern tagits 
ur bruk enligt 6 kap 1 § naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor och spilloljor  

Kostnadsfritt 
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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. 

Timavgift 

Handläggning av information om installation av 
cistern enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor och spilloljor. 

1 tim 

Tillsyn 
Tillsyn av verksamheter som omfattas av  
förordning (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser 

Timavgift 

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

1 tim 

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

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter Timavgift 

Avfall och producentansvar enligt 15 kap miljöbalken 

Prövning 
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att 
själv återvinna och bortskaffa avfall på 
fastigheten enligt 15 kap 18 § tredje och fjärde 
styckena miljöbalken 

Timavgift 

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 
eller nyttjanderättshavare om kompostering av 
köksavfall på egen fastighet enligt 45 § 
avfallsförordningen (2001:1063) 

Kostnadsfritt 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare 
om att på fastigheten på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall 
enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 

Timavgift 
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Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn över transportörer av 
farligt avfall med tillstånd enligt 26 eller 27 §§ 
avfallsförordningen (2001:1063) 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering (inkl. 
nedskräpning) och producentansvar 

Timavgift 

Miljösanktionsavgifter m.m 
Handläggning av miljösanktionsavgift enligt 30 
kap MB. 

Timavgift 

Upprättande av anmälan till Polismyndigheten 
elller Åklagarmyndigheten enligt 26 kap. 2 § 
MB. 
 

Timavgift 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1.20-1) 
(1.20-2) 

 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 
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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 Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 

10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus 
4 kap 5 § 10.40  4 C 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 

4 kap 6 § 10.50  5 C 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 

4 kap 7 § 10.60  5 C 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 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 § 

Livsmedel och foder 

Animaliska råvaror 
5 kap 3 § 15.30  5 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 

ton men högst 7500 ton slaktvikt per 
kalenderår.  

5 kap 6 § 
 
 
 
 

15.50 
 
 
 
 

 8 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 

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. 

      

5 kap 7§ 15.80 
 
 
 

(15.80-1) 
 

(15.80-2) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 
 

4 

C 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 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 

5 kap 11 § 15.125  17 C 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 

5 kap 14 § 15.151  7 C 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 

 
 
 
 

 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. 

Oljor och fetter 
5 kap 19 § 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. 

Glass 
5 kap 21 § 15.220  4 C Anläggning för tillverkning av glass för en 

produktion av mer än 10 ton men högst  
15 000 ton per kalenderår.  

Drycker 
5 kap 23§ 15.240 

 
 
 
 
 

(15.240-1) 
 

(15.240-2) 
 

(15.240-3) 

  
 
 
 
 
 

17 
 

10 
 

7 

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 
 
- 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 
5 kap 25§ 15.260  13 C 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 

 
 
 
 
 

(15.280-1) 
 

(15.280-2) 
 

  
 
 
 
 
 

17 
 

7 

C 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§§ 

Foder 
5 kap 30§ 15.340 

 
 
 
 

(15.340-1) 
 

(15.340-2) 

  
 
 
 
 

17 
 

13 

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,  
 
- 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 
5 kap 32§ 15.360  13 C 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. 

Textilvaror 
6 kap 3 § 17.30  13 C Anläggning för förbehandling, färgning eller 

annan beredning av mer än 10 ton 
textilmaterial per kalenderår. 

Päls, skinn och läder 
7 kap 3 § 18.30 

 
 
 
 

(18.30-1) 
 

(18.30-2) 

  
 
 
 
 

10 
 

7 

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

8 kap 4 § 20.30 
 
 
 
 

(20.30-1) 
 

(20.30-2) 

  
 
 
 
 

17 
 

10 

C 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 
8 kap 5 § 20.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(20.40-1) 
 
 

(20.40-2) 
 
 
 

(20.40-3) 
 
 
 

(20.40-4) 
 
 
 

(20.40-5) 
 
 
 
 

(20.40-6) 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 

10 
 
 
 

5 
 
 
 

13 
 
 
 

10 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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(20.40-7) 

 
7 

8 kap 7 § 20.60  17 C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, 

träfiberskivor, spånskivor eller andra pro-
dukter av spån per kalenderår, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 6 § 

8 kap 9 § 20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(20.80-1) 
 
 

(20.80-2) 
 
 

(20.80-3) 
 

(20.80-4) 
 

(20.80-5) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

7 
 
 

4 
 

10 
 

7 

C 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 

8 kap 10 § 20.90  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 

8 kap 11 § 20.91  4 C Anläggning för behandling av trä och 
tröprodukter mot blånadssvamp. 

Fotografisk och grafisk produktion 
10 kap 1 § 22.10  17 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med 

heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 19 kap 2 eller 3 § 

10 kap 2 § 22.20  7 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

10 kap 4 § 22.40 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

C 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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(22.40-1) 
 
 

(22.40-2) 
 
 
 

(22.40-3) 

 
 
 
 
 

4 
 
 

8 
 
 
 

5 

framkallas per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
3 § 

 
- 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   13 C Anläggning för att genom kemiska eller 

biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka 
organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala 

12 kap 46§ 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(24.46-1) 
 
 
 
 
 

(24.46-2) 
 

(24.46-3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 

13 
 

8 
 
 

C 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 hygien-
produkter 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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(24.46-4) 

 
7 

12 kap 47§ 24.47   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 
12 kap 40§ 24.40 

 
 
 
 
 
 

(24.40-1) 
(24.40-2) 

 
(24.40-3) 

 
(24.40-4) 

  
 
 
 
 
 
 

23 
13 

 
8 
 

4 

C 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 

12 kap 41§ 24.41   13 C Anläggning för behandling av mellanpro-
dukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 1–40 eller 42-47 §§ 

Gummi och plastvaror 
13 kap 2 § 25.11 

 
 
 
 
 
 
 

(25.11-1) 
 
 

(25.11-2) 
 
 
 

(25.11-3) 
 
 

(25.11-4) 

  
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 

13 
 
 
 

8 
 
 

5 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer 
än 1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verk-
samheten 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 

13 kap 4 § 25.30  8 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(25.50-1) 
 

(25.50-2) 
 

(25.50-3) 
 

(25.50-4) 
 
 

(25.50-5) 
 
 

(25.50-6) 
 
 

(25.50-7) 
 
 

(25.50-8) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

5 
 

3 
 

17 
 
 

10 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

4 

C 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 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 § 

14 kap 5 § 26.40  13 C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § 

14 kap 8 § 26.60  17 C 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 Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton 

kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, 
om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 
9, 10 eller 11 § 

14 kap 13 § 26.110  8 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton: 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår 
14 kap 14 § 26.120  17 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

varor av gips per kalenderår. 
14 kap 17 § 26.150 

 
 
 
 
 
 
 
 

(26.150-1) 
 

(26.150-2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

10 

C 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 

14 kap 18 § 26.160  7 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.  
 

Stål och metall 
15 kap 10§  27.60  4 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§§. 

15 kap 18 § 27.140  5 C 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 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 §. 

16 kap 5 § 28.40  5 C 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(28.95-1) 
 

(28.95-2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

5 

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 metallför-
brukning 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 
16 kap 7 § 28.71  4 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 

kvadratmeter yta, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 10 § 

16 kap 9 § 28.90  10 C 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 Anläggning för tillverkning eller reparation av 
kvicksilverinnehållande ljuskällor 

17 kap 6 § 31.60  10 C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd 
eller elektrisk kabel 

Metallbearbetning 

Motorer, turbiner och reaktorer 
18 kap 1 § 34.10  10 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 

fordonsmotorer per kalenderår 
18 kap 2 § 34.20  5 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer 

Motorfordon 
18 kap 4 § 34.40  17 C 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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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 

Maskinell metallbearbetning 
18 kap 8 § 34.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(34.80-1) 
 
 
 

(34.80-2) 
 
 
 

(34.80-3) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 

6 
 
 
 

5 

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 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, 

processoljor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna är större än 10 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter 

- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst 10 kubikmeter 

- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna 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 lös-

ningsmedlet 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 C Anläggning där organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår med mer än 500 
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kilogram i lackering av vägfordon till följd av 
reparation, underhåll eller dekoration som sker 
utanför tillverkningsanläggningar 

19 kap 6 § 39.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(39.50-1) 
 

(39.50-2) 
 
 

(39.50-3) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

13 
 
 

8 

C 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 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 

20 kap 4 § 39.90  4 C 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 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 

Förbränning 
21 kap 11 

§ 
40.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(40.60-1) 
 
 
 

(40.60-2) 
 
 
 

(40.60-3) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

7 

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 § 

 
- 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 

21 kap 12§ 40.70  17 C 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 verksam-
heten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § 

Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16§ 40.110  10 C 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. 

21 kap 17§ 40.120  4 C Anläggning för lagring av värme i mark, 
vattenområde eller i grundvatten för en tillförd 
energimängd av mer än 3 000 megawattimmar 

Fordonsservice och drivmedelshantering 
23 kap 1 § 50.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

(50.10-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(50-10-2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

C 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(50.20-1) 
 
 

(50.20-2) 
 
 

(50.20-3) 
 
 
 

(50.20-4) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

4 

C 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 verksam-
heten 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 § 

Flygplatser 
24 kap 5 § 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 § 

Laboratorier 
25 kap 1 § 73.10  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 

Tankrengöring 
26 kap 2 74.20  8 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 

eller fat som används för förvaring eller för 
transport av kemiska produkter. 
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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 sjukvård-
sartiklar, om etylenoxid används som 
steriliseringsmedel 

Rening av avloppsvatten 
28 kap 4 § 90.16 

 
 
 
 

(90.16-1) 
 

(90.16-2) 

  
 
 
 
 

13 
 

8 

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

29 kap 51§ 90.60  4 C 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 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 

avfall är 
1. Mer än 1 000 ton per kalenderår och 

avfallet ska användas för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller  
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2. Mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår i andra fall. 

29 kap 44§ 90.90  8 C I fråga om avfall som utgörs av elektriska och 
elektroniska produkter yrkesmässigt sortera, 
demontera eller på annat sätt behandla avfallet 
innan ytterligare behandling. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 
 

 6 C 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  8 C 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 

Biologisk behandling 
29 kap 31 § 90.171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(90-171-1) 
 
 
 

(90-171-2) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
5 
 
 

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 verk-
samheten är tillstånds eller 
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3§.  

 
 
- 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) 

 
4 

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

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. 

Animaliskt avfall 
29 kap 33 § 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 

Deponering 
29 kap 19§ 90.281  4 C Deponering av icke-farliga muddermassor på 

land längs små sund, kanaler eller vattenvägar 
som massorna har muddrats från, om  
 
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 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 §. 

29 kap 39 § 90.375  10 C Avvattning av icke-farligt eller farligt avfall, 
om mängden avfall som behandlas är högst 
2 000 ton per kalenderår 

29 kap 29 § 90.391  T C 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 
29 kap 70 § 90.430  8 C 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 § 92.20 

 
 
 
 
 

(92.20-1) 
(92.20-2) 

 
(92.20-3) 

  
 
 
 
 
 
4 
3 
 
2 

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 
30 kap 3 § 92.30  7 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon 

Textiltvätterier 
31 kap 1 § 93.10  7 C 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 Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med 

mer än 50 elever 
 200.10-3  3 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med 

högst 50 elever 
 200.10-4  3 C Internationell skola 
 200.10-5  3 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, 

sameskola 
 200.10-6  4 C Förskola 
 200.10-7  4 C Förskoleklass, öppen förskola 
 200.10-8  T U Familjedaghem 

Samlingslokaler och liknande 
 200.20-1  T U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, 

universitet och högskolor 
 200.20-2  T C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
 200.20-3  T U Fritidsgård och liknande 

Skönhetsvård och liknande 
 200.30-1  T U Solarium 
 200.30-2  T U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr 
 200.30-3  T U Frisersalong 

 
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 

 
Vård och hälsa 

 200.40-1  T U Lokaler för vård2 eller annat omhändertagande 
>5 boende 

 200.40-2  T C Fotvård 
 200.40-3  T C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen 

verksamhet 
 200.40-4  T U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och 

liknande 
 200.40-5  T U Övriga alternativa behandlingar 

Idrott och liknande 
 200.50-1  T U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande 
 200.50-2  6 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten 

eller som annars används av många människor 
 200.50-3  T U Strandbad 

Boende 
 200.60-1  T U Bostäder med mer än 500 lägenheter 

inom samma bostadsområde 
 200.60-2  T U Bostäder mer än 200 lägenheter men 

högst 500 lägenheter inom samma 
bostadsområde 

 200.60-3  T U Bostäder mer än 25 lägenheter men 
högst 200 lägenheter inom samma 
bostadsområde 

 200.60-4  T U Bostäder med högst 25 lägenheter 
inom samma bostadsområde 

 200.60-5  T U Hotell, kursgård med 
övernattningsmöjlighet, folkhögskola 
med boende, vandrarhem, kriminalvård 

 200.60-6  T U Camping/stuganläggning 
 200.60-7  T U Bed & Breakfast 
 200.60-8  T U Övrigt tillfälligt boende 

Förvaring av djur 
 200.70-1  T U Lokaler för förvaring av djur 

 

 
2 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/342 

§ 287 Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför 
mandatperioden 2022-2026 
 
Kommunstyrelsens 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. 

 
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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-24 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till 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. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 142/2021 ”Beslut om 

tillsättande av arvodesberedning inför mandatperioden 2022-2026”, 
2021-11-10. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om tillsättande av arvodeberedning inför 
mandatperioden 2022-2026”, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-29. 

✓ Reglemente om ersättningar till förtroendevalda. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 
Den gemensamma nämnden för 
samhällsskydd mellersta Skaraborg - 3 

 

 Ordförande Ledamöter 

Kommunrevision 3 2 

 

Överförmyndare 15 

 

Fast arvode till ordförande och vice ordförande innefattar allt arbete som är 
förenat med respektive uppdrag förutom protokollfört sammanträde med egen 
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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. 
 

887



   
  
  
 
 

8/10 
 
 

  

 
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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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 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-07 
 
Ärendenummer 
2018/401 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Val av kommunstyrelse 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att återkalla uppdraget för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta val av elva ledamöter (varav en 
ordförande och en vice ordförande) och elva ersättare till kommunstyrelsen 
2021-12-20- 2022-12-31. 
 
Ärendet kommer att beredas av valberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut § 165/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag 
för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-29 (ärendenr: 
2021/348)  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn 
 
Förslag till beslut 

- Valberedningens förslag kommer att presenteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Personalavdelningen 
De valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-29 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/348 

§ 165 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att återkalla uppdraget för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande framhåller att eftersom socialdemokraterna 
och vänsterpartiet, 2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i 
samtliga nämnder med motiveringen att det finns en annan majoritet i 
kommunfullmäktige finns det anledning att begära omräkning av 
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är 
desamma som i kommunfullmäktige. 
 
Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i 
kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en ny 
kommunstyrelse.  
 
Nämnda partier står bakom den budget avseende år 2022 som 
kommunfullmäktige beslutade att anta 2021-09-27 och avser att under 
återstoden av mandatperioden förverkliga denna budget och dess intentioner. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återkalla 
uppdraget för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 269/2021 ” Beslut om återkallande av 

uppdrag för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-03. 
✓ Skrivelse ”Ny mandatsammanräkning för Kommunstyrelsen, Kultur och 

fritid samt Jävsnämnden”, C, KD, L, MP, M, SD, 2021-11-03. 
 
Sändlista 
Valberedningen 
 

892



 1/1 

 

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 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-10 
 
Ärendenummer 
2018/408 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Val av ordförande i valnämnden efter Jan-Ove 
Piehl (S) 
 
 
Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-29  beslutade 
kommunfullmäktige att entlediga Jan-Ove Piehl (S) från sitt uppdrag som 
ordförande i valnämnden.  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett val av ordförande i valnämnden 
efter Jan-Ove Piehl (S).  
 
Ärendet ska beredas av valberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 169/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Jan-Ove Piehl (S)”, 2021-11-29.   
✓ Begäran om entledigande 2021-10-31 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Valberedningens förslag kommer att presenteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-29 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/408 

§ 169 Beslut om entledigande från uppdrag Jan-Ove Piehl (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan-Ove Piehl (S) från sitt 
uppdrag som ordförande i valnämnden från och med 2021-11-29. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Jan-Ove Piehl (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ordförande i valnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Jan-Ove 
Piehl (S) från sitt uppdrag som ordförande i valnämnden från och med 
2021-11-29. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-11-04 

 
Sändlista 
Jan-Ove Piehl (S)  
Valnämnden 
Personalavdelningen 
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From: Jan-Ove Piehl
Sent: 31 okt 2021 04:33:45 +01:00
To: Marie Anebreid
Cc:
Subject: Begäran om entledigande 

Härmed begär jag att bli entledigad från mitt uppdrag som ordförande i Valnämnden.

Jan-Ove Piehl

------------------------------------
Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genoms�kts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet 
borde stoppats av v�ra filter, klicka p� f�ljande l�nk f�r att rapportera detta 
(https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1tYXJpZS5hbmVicm
VpZEB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjM1Njk4MDU1O3V1aWQ9NjE3RUM1ODc3RTc5ODc3N
DNDRkQ1OTZDQjJDMUIwNUM7dG9rZW49OThiYTA2YmIyOTdmODBjMDA3MWE2Mzk
3M2Q5MTM2ZjI5YjgyNDQzZjs%3D).
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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 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-08 
 
Ärendenummer 
2018/319 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Carola 
Karlsson (S) 
 
Ärendet 
Carola Karlsson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-11-22 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Carola Karlsson(S) från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från och med 2021-12-20. 

 
Sändlista 
Länsstyrelsen 
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From:                                 Carola Karlsson
Sent:                                  Mon, 22 Nov 2021 18:48:53 +0100
To:                                      Tidaholms Kommun

Avsäger mig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Mvh Carola Karlsson 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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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 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-08 
 
Ärendenummer 
2018/319 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Emil 
Ekman Ehlin (S) 
 
Ärendet 
Emil Ekman Ehlin (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-12-06. 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Emil Ekman Ehlin (S) från 
sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från och med 2021-12-
20. 

 
Sändlista 
Länsstyrelsen 
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From:                                 Emil Ekman Ehlin
Sent:                                  Mon, 6 Dec 2021 14:06:45 +0100
To:                                      Tidaholms Kommun
Subject:                             Uppdrag

Hej! Jag Emil Ekman Ehlin uppsäger mig från kommunfullmäktige uppdraget. 
 
Försökte göra online på E tjänst. Men fungerade inte. 
 
Mvh Emil Ekman Ehlin 

899


	Kallelse förstasida
	Handlingar att anmäla
	Producerar allmännyttan genom sin fördelaktiga finansieringsform bostäder med samma villkor som marknaden?
	Avstå arvodesersättning - Zelal-Sara Yesildeniz
	Beslut om efterträdandeval Mikael Hallin 201-53628-2021
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut om efterträdandeval Gunilla Djurberg 201-53624-2021
	Sida 1
	Sida 2


	Besvarande av interpellation ställd av Lena Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående beslut vid "sittande bord" 
	Tjänsteskrivelse- Besvarande av interpellation ställd av Lena Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående beslut vid "sittande bord"
	Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Björn Yngvesson (KD)

	Beslut om förstudie för investeringsprojekt Idrottshall
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om förstudie för investeringsprojekt Idrottshall
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse - Förstudie investeringsobjekt renovering idrottshallen
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KOF 2021-11-09
Beslut om förstudie iordningställande av Idrottshallen
	Förstudierapport iordningställande av Idrottshallen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Beslut om förstudie för investeringsprojekt ishall
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om förstudie för investeringsprojekt ishall
	Tjänsteskrivelse - Förstudie investeringsobjekt renovering ishall
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KOF 2021-11-09
Beslut om förstudie renovering ishall
	Förstudierapport renovering ishall
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB
	Beslut KSAU 2021-11-10
Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB
	Tjänsteskrivelse - Borgensbeslut Tidaholms energi AB 2022

	Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB
	Beslut KSAU 2021-11-10
Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB
	Tjänsteskrivelse - Borgensram Tidaholms bostads AB 2022

	Beslut om revidering av reglemente för kommunstyrelsen
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om revidering av reglemente för kommunstyrelsen
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KSAU 2021-11-10
Beslut om revidering av reglemente för kommunstyrelsen
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente  för kommunstyrelsen efter ytterligare återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut KS 2021-10-06
Beslut om revidering av reglemente för kommunstyrelsen
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen efter återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KS 2021-03-03
Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen
	Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19

	Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttaget) och grön (tillägg) text  
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24

	SKR:s Reglemente för styrelse och nämnder - mars 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55


	Beslut om revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KSAU 2021-11-10
Beslut om revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden efter ytterligare återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Beslut KS 2021-10-06
Beslut om revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut om revidering av reglemente kultur- och fritidsnämnden efter återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut KS 2021-03-03
Beslut om revidering reglemente kultur- och fritidsnämnden 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente kultur-och fritidsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KOF 2020-03-31
Beslut om revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14

	Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd (borttaget) och grön (tillägg) text  
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18

	SKR:s Reglemente för styrelse och nämnder - mars 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55


	Beslut om revidering av reglemente för social- och omvårdnadsnämnden
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om revidering av reglemente för social- och omvårdnadsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KSAU 2021-11-10
Beslut om revidering av reglemente för social- och omvårdnadsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente för social- och omvårdnadsnämnden efter ytterligare återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Beslut KS 2021-10-06
Beslut om revidering av reglemente för social- och omvårdnadsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut om revidering reglemente social- och omvårdnadsnämnden efter återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut KS 2021-03-03
Beslut om revidering reglemente social- och omvårdnadsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för social- och omvårdnadsnämnden
	Beslut SON 2020-02-18
Beslut om yttrande avseende reviderat reglemente för social- och omvårdnadsnämnden
	Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14

	Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd (borttaget) och grön (tillägg) text  
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18

	SKR:s Reglemente för styrelse och nämnder - mars 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55


	Beslut om revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KSAU 2021-11-10
Beslut om revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden efter ytterligare återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Beslut KS 2021-10-06
Beslut om revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut om revidering reglemente samhällsbyggnadsnämnden efter återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut KS 2021-03-03
Beslut om revidering reglemente samhällsbyggnadsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SBN 2020-03-26
Beslut om yttrande om reglemente för samhällsbyggnadsnämnden KOMMENTARER
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse - Beslut om yttrande om reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15

	Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med röd (borttaget) och grön (tillägg) text  
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21

	SKR:s Reglemente för styrelse och nämnder - mars 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55


	Beslut om revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KSAU 2021-11-10
Beslut om revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden efter ytterligare återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Beslut KS 2021-10-06
Beslut om revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut om revidering reglemente barn- och utbildningsnämnden efter återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut KS 2021-03-03
Beslut om revidering reglemente barn- och utbildningsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BUN 2020-03-19
Beslut Yttrande - Reglemente barn- och utbildningsnämnden 
	Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13

	Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden med röd (borttaget) och grön (tillägg) text  
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17

	SKR:s Reglemente för styrelse och nämnder - mars 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55


	Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KSAU 2021-11-10
Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden efter ytterligare återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Beslut KS 2021-10-06
Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut om revidering reglemente jävsnämnden efter återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut KS 2021-03-03
Beslut om revidering reglemente jävsnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för jävsnämnden
	Beslut JVN 2020-03-06
Beslut om yttrande över reglemente för jävsnämnden
	Förslag till reglemente för jävsnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12

	Förslag till reglemente för jävsnämnden med röd (borttaget) och grön (tillägg) text  
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16

	SKR:s Reglemente för styrelse och nämnder - mars 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55


	Beslut om revidering av reglemente för valnämnden
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om revidering av reglemente för valnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KSAU 2021-11-10
Beslut om revidering av reglemente för valnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente för valnämnden efter ytterligare återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Beslut KS 2021-10-06
Beslut om revidering av reglemente för valnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut om revidering reglemente valnämnden efter återremiss
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KS 2021-03-03
Beslut om revidering reglemente valnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse- Beslut om reviderat reglemente för valnämnden
	Beslut VN 2020-03-05
Beslut om yttrande över reglemente för valnämnden 
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag till reglemente för valnämnden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10

	Förslag till reglemente för valnämnden med röd (borttaget) och grön (tillägg) text  
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14

	SKR:s Reglemente för styrelse och nämnder - mars 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55


	Beslut om antagande av taxa för tillfällig dödsboförvaltning
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om antagande av taxa för tillfällig dödsboförvaltning
	Tjänsteskrivelse - Antagande av taxa för tillfällig dödsboförvaltning
	Beslut SON 2021-09-28
Beslut om taxa för tillfällig dödsboförvaltning
	Utkast - Taxa för tillfällig dödsboförvaltning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Beslut om revidering av taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om revidering av taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar
	Tjänsteskrivelse - Revidering av taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar
	Beslut SBN 2021-10-21
Beslut om revidering av taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar
	Förslag till reviderad VA-taxa
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Utkast - Reviderad Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15


	Beslut om revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
	Tjänsteskrivelse - Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
	Beslut SBN 2021-10-21
Beslut om revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
	Taxa för upplåtelse av offentlig plats
	Sida 1
	Sida 2

	Utkast - Reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Taxa för upplåtelse av offentlig plats (gällande)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Beslut om revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
	Tjänsteskrivelse - Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
	Beslut SBN 2021-10-21
Beslut om revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
	Tjänsteskrivelse - Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligtmiljöbalken
	Sida 1
	Sida 2

	Utkast - Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41


	Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför mandatperioden 2022-2026 
	Beslut KS 2021-11-24
Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför mandatperioden 2022-2026 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KSAU 2021-11-10
Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför mandatperioden 2022-2026 
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse - Beslut om tillsättande av arvodeberedning inför mandatperioden 2022-2026
	Sida 1
	Sida 2

	Slutgiltig - Reglemente med ersättningar antaget av fullmäktige 2018-08-27
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10


	Val av kommunstyrelse
	Tjänsteskrivelse- Val av kommunstyrelse
	Beslut KF 2021-11-29
Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen

	Val av ordförande i valnämnden efter Jan-Ove Piehl (S)
	Tjänsteskrivelse- Val av ordförande i valnämnden efter Jan-Ove Piehl (S)
	Beslut KF 2021-11-29
 Beslut om entledigande från uppdrag Jan-Ove Piehl (S)
	Avsägelse av ordförandeuppdrag - Jan-Ove Piehl (S)

	Beslut om entledigande från uppdrag Carola Karlsson (S)
	Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Carola Karlsson (S)
	Avsägelse Carola Karlsson (S) - ersättare i kommunfullmäktige

	Beslut om entledigande från uppdrag Emil Ekman Ehlin (S)
	Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Emil Ekman Ehlin (S)
	Avsägelse Emil Ekman Ehlin (S) - erättare i kommunfullmäktige


