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Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande – Beslut om nya reglementen för stadens
nämnder
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från den 1 januari
2023.
2. Reglemente för förskolenämnden antas att gälla från den 1 januari
2023.
3. Reglemente grundskolenämnden antas att gälla från den 1 januari
2023.
4. Reglemente för utbildningsnämnden antas att gälla från den 1 januari
2023.
5. Reglemente för arbetsmarknadsnämnden antas att gälla från den 1
januari 2023.
6. Reglemente för individ- och familjenämnden antas att gälla från den
1 januari 2023.
7. Reglemente för kulturnämnden antas att gälla från den 1 januari
2023.
8. Reglemente för nämnden för idrott, fritid och förebyggande antas att
gälla från den 1 januari 2023.
9. Reglemente för miljö- och konsumentnämnden antas att gälla från
den 1 januari 2023.
10. Reglemente för nämnden för personer med funktionsnedsättning
antas att gälla från den 1 januari 2023.
11. Reglemente för äldrenämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.
12. Reglemente för Skultuna kommundelsnämnd antas att gälla från den
1 januari 2023.
13. Reglemente för byggnadsnämnden antas att gälla från den 1 januari
2023.
14. Reglemente för fastighetsnämnden antas att gälla från den 1 januari
2023.
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15. Reglemente för tekniska nämnden antas att gälla från den 1 januari
2023
16. Reglemente för överförmyndarnämnden antas att gälla från den 1
januari 2023.
17. Antagna reglementen i detta beslut ersätter samtliga tidigare gällande
reglementen i sin helhet för respektive nämnd.
18. Kommunfullmäktiges beslut ifrån 6 maj 2010, § 79, dnr 2010/31-KS040 upphör att gälla.
Förslag till kommunstyrelsen för egen del
Stadsledningskontoret får i uppdrag att i dialog med berörda verksamheter
utreda hur ansvaret för naturvården, renhållning av Mälarens vattenyta samt
väghållaransvaret ska beskrivas i stadens reglementen.
Ärendebeskrivning
Stadsledningskontoret har arbetat med framtagande av helt nya förslag till
reglementen för stadens nämnder. Arbetet påbörjades under våren 2019 och
har gjorts i nära samverkan med respektive förvaltning. Varje förvaltning har
haft minst en kontaktperson i dialogen kring reglementet.
Utgångspunkter för arbetet med översyn av stadens reglemente har varit att
dels skapa en enhetlig dokumentstruktur och ett så lika innehåll som möjligt
i reglementena, dels att säkerställa att ansvaret och uppdraget från
kommunfullmäktige är klart och koncist formulerat och stämmer överens
med innehållet i respektive verksamhet. Separata beslut från
kommunfullmäktige om verksamhetsansvar har arbetats in i dokumenten.
SFS-nummer och namn på författningar har uppdaterats.
Ett viktigt dokument för framtagande av de nya förslagen till reglementen
har varit Sveriges Kommuner och Regioners förslag till reglemente för
styrelse och nämnder.
Den 24 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden,
förskolenämnden, fastighetsnämnden, grundskolenämnden, individ- och
familjenämnden, kulturnämnden, miljö- och konsumentnämnden, nämnden
för personer med funktionsnedsättning, nämnden för idrott, fritid och
förebyggande, Skultuna kommundelsnämnd, tekniska nämnden, utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden
möjlighet att komma in med yttrande över förslagen till nya reglementen
senast den 30 juni 2021. Varje nämnd gavs möjlighet att lämna synpunkter
på de reglementen man önskade.
I följebrevet till nämnderna med anledning av remissen framhöll
stadsledningskontoret vikten av att varje nämnd sätter sig in i förslagen till
nya reglementen för kommunstyrelsen och de nämnder som man delar
ansvar med eller som ligger ”nära” det ansvar man själv har.
Alla utom en nämnd som gavs möjlighet att lämna synpunkter, har inkommit
med remissyttrande. Fastighetsnämnden begärde först anstånd med att
inkomma med ett yttrande till efter nämndens sammanträde den 24 augusti
2021. Nämnden meddelande sedan den 13 oktober 2021 att ärendet kommer
att behandlas i fastighetsnämnden som tidigast i början av 2022. Något
yttrande från nämnden har inte inkommit till kommunstyrelsen.
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Förslagen till reglemente omfattar kommunfullmäktiges beslut ifrån den 17
oktober 2022 om att bl.a. ta fram ett nytt reglemente för
arbetsmarknadsnämnden. Förslagen till reglemente omfattar även det
uppdrag som kommunstyrelsen gett stadsledningskontoret den 26 oktober
2022. Det senare uppdraget omfattade följande:
1. Överförmyndarnämndens arbetsgivaransvar för anställd personal
inom överförmyndarverksamheten flyttas till kommunstyrelsen vilket
innebär att överförmyndarnämnden kvarstår men
överförmyndarverksamheten flyttas över till stadsledningskontoret.
2. Kulturnämndens ansvar som arkivmyndighet för Västerås stad
upphör och förs över till kommunstyrelsen. Kulturnämndens ansvar
så som huvudman för stadsarkivet upphör och ansvaret överförs till
kommunstyrelsen. Arkivverksamheten kommer att bedrivas inom
ramen för stadsledningskontoret.
3. Ansvaret enligt följande flyttas från fastighetsnämnden till
kommunstyrelsen:
• Upplåtelse av kommunägd obebyggd mark genom arrende,
nyttjanderätt och tomträtt, samt förvaltning och vid behov
omförhandling av avtal;
• Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation
eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet
eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av
fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer
beträffande belopp och villkor i övrigt;
• Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m.
som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse;
• Upprättande och uppföljning av riktlinjer och
handlingsplan för bostadsförsörjning samt genomförande
av de delar som inte ankommer på annan nämnd;
• Lämna bostadsinformation till allmänheten samt ansvara
för tomt- och småhuskö;
• Bevaka stadens fastighetsjuridiska och ekonomiska
intressen i planerings- och plangenomförandeprocessen
samt är huvudman för exploateringsverksamheten. I detta
ingår att ansöka om ny eller ändrad detaljplan på stadens
mark.
• Företräda staden som sakägare i planläggnings- och
fastighetsbildningsfrågor samt tillvarata stadens, såväl egna
som allmänna ekonomiska och juridiska intressen i
plangenomförandeprocessen.
4. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut från den 17 oktober 2022,
ta fram ett nytt reglemente för arbetsmarknadsnämnden samt föreslå
ändringar i berörda nämnders reglementen med anledning av
arbetsmarknadsnämndens ansvar.
5. Individ- och familjenämnden får arbetsgivaransvar för personal inom
arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde vilket innebär att
arbetsmarknadsnämnden inte ska ha en egen förvaltning eller utöva
arbetsgivaransvar.
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6. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden byter namn till
utbildningsnämnden.
7. Utredning avseende arbetsmiljöansvaret i relation till nämnderna.
När det gäller punkten 7 om arbetsmiljöansvaret tolkar stadsledningskontoret
uppdraget på sådant sätt att det även omfattar nämndernas arbetsgivaransvar.
Stadsledningskontoret kan konstateras att det finns tre varianter för
arbetsgivaransvar inom Västerås stad. Den traditionella ”en nämnd – en
förvaltning”, så som byggnadsnämnden med sin förvaltning
stadsbyggnadsförvaltningen. Den andra varianten innebär att flera nämnder
”delar” på en förvaltning och där en av nämnderna har arbetsgivaransvar,
arbetsmiljöansvar och ansvar för förvaltningsorganisationen. Exempel på
denna variant är nämnden för personer med funktionsnedsättning och
äldrenämnden med den gemensam
vård- och omsorgsförvaltningen. Äldrenämnden ansvarar för förvaltningen
och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Den tredje varianten är den som
gäller för de tre pedagogiska nämnderna. Grundskolenämnden har
arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar för underställd personal inom
nämndens verksamhetsområde samt för personal inom grundskolenämndens,
förskolenämndens samt utbildningsnämndens gemensamma centrala
förvaltningsorganisation barn-och utbildningsförvaltningen.
Förskolenämnden och utbildningsnämnden har arbetsgivaransvar och
arbetsmiljöansvar för underställd personal inom sina respektive
verksamhetsområde.
Stadsledningskontoret bedömer att det inom Västerås stad bör finnas de två
första beskrivna varianterna för arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar och
föreslår således förändringar av arbetsgivaransvaret inom de tre pedagogiska
nämnderna. Förslaget innebär att förskolenämndens och
utbildningsnämndens arbetsgivaransvar upphör och förs över till
grundskolenämnden som får ansvar för nämndernas gemensamma
förvaltningsorganisation samt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för
underställd personal inom de pedagogiska nämndernas verksamhet.
När det gäller överförmyndarverksamheten vill stadsledningskontoret
framhålla Sveriges kommuner och regioners bedömning att en kommun ska
undvika att koppla ihop överförmyndarverksamhet med verksamheter som
arbetar inom den mjuka sektorn eftersom det i en sådan situation finns
tydliga intressekonflikter. Av det skälet är valet av hemvist på
stadsledningskontoret för överförmyndarverksamheten bra.
Stadsledningskontoret vill också framhålla att verksamheten ska organiseras
på sådant sätt inom stadsledningskontoret att överförmyndarverksamheten
kan bedrivas oberoende och självständigt.
När det gäller kommunstyrelsens ansvar som arkivmyndighet och som
huvudman för stadsarkivet, vill stadsledningskontoret framhålla att det är
mycket vanligt att kommuner lägger dessa ansvarsområden under
kommunstyrelsen. Det finns naturliga kopplingar mellan arkiv, ärende- och
dokumenthantering, diarieföring och registratur. Stadsledningskontoret avser
att organisera arkivet inom samma verksamhetsområde som kansliet som
arbetar med de områden som räknats upp i föregående mening.
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Samtliga reglementena föreslås att gälla från den 1 januari 2023.
Kommunfullmäktiges särskilda direktiv för fastighetsnämnden från den 6
maj 2010 föreslås att upphöra då det inte är relevant längre sedan staden
lämnat beställar- och utförarmodellen.
I remissvaret har påpekats att man bör förtydliga ansvaret för naturvården
och renhållningen av Mälarens vattenyta samt väghållaransvaret.
Stadsledningskontoret bedömer att en utredning behöver göra tillsammans
med berörda verksamheter får att kunna precisera dessa ansvar. Med
anledning av detta föreslås att kommunstyrelsen för egen del beslutar om ett
utredningsuppdrag.
Beslutsmotivering
Reglementsstruktur och några specifika påpekanden
I den nya dokumentstrukturen finns följande rubriker/avsnitt:
•

Verksamhetsområde

•

Verksamhetsansvar

•

Nämndens sammansättning och arbetsformer

•

Nämndens befogenheter

•

Administration och legalitet.

Under rubriken Verksamhetsområde finns rubriken Uppgifter enligt
speciallagstiftning samt i förekommande fall även Övriga uppgifter och
Delegation från kommunfullmäktige.
Det är i avsnittet Verksamhetsområde som varje nämnds specifika uppdrag
anges. Utifrån de nu gällande reglementena och beslut från
kommunfullmäktige om ansvarsfördelning mellan nämnderna, har
beskrivningen av ansvaret och uppdraget delats upp på underrubrikerna. Det
kan innebära att en del beslutspunkter i de nu gällande reglementena har
delats upp och/eller bytt plats för att kunna följa den nya strukturen.
Om en nämnd har ett avsnitt med rubriken Förvaltningsorganisation (under
rubriken Ansvar för verksamheten) beror på huruvida nämnden har en egen
(eller ansvar för en gemensam) förvaltningsorganisation. Hur ansvaret för
personal och arbetsgivaransvaret beskrivs för respektive nämnd beror på om
nämnden har egen anställd personal eller inte (se avsnittet med rubriken
Administration och legalitet).
I reglementena regleras även undertecknande av handlingar och
beslutsdelegats rätt att underteckna handlingar.
De nämnder som har rätt att förändra avgifter eller taxor har fått följande
tillägg. ”…i enlighet med av kommunfullmäktige antagna principer”.
Kravet på att sekreteraren ska undertecknar protokollet tas bort för att
underlätta kommande e-signering och då det inte finns något krav i
kommunallagen på att sekreteraren undertecknar protokollet.
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Sammanfattning av ändringar av verksamhetsansvar i de nya
förslagen till reglementen
Utöver de ändringar som skett med anledning angivna beslut/uppdrag av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i oktober 2022 och utöver det
som anges i ”Sammanställning av synpunkter i remissvar” har följande
ändringar skett:
Kommunstyrelsen
Nya punkter:
•

Styrelsen ansvarar för kommunens statistikverksamhet.

•

Styrelsen ska följa förvaltnings- och arbetsorganisationen, verka och
svara för utveckling och samordning av personaladministration;

•

Styrelsen ska vara kommunens löne- och pensionsmyndighet och
därmed även ha rätt att tolka och tillämpa bestämmelser om pension
och omställningsstöd/avgångsersättning som finns för
förtroendevalda.

•

Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt
hemvärnsförordningen (1997:146).

•

Under ekonomisk förvaltning i § 6 har genomförande av upphandling
lagts till.

•

Styrelsen fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet såvitt avser de uppgifter som gäller för den
översiktliga planeringen.

Punkter som utgått:
•

Styrelsen ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och
företagsledningarna/stiftelseledningarna;

•

Styrelsen ska årligen genom särskilt beslut pröva om den verksamhet
som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner
styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder;

•

Styrelsen ska yttra sig vid tillsättning av stadens förvaltningschefer
och bolagschefer

Ändrade punkter:
•

Punkterna om styrelsens övergripande ansvar för mark- och
bostadspolitiken; ansvar för den översiktliga strategiska planeringen
av mark, vatten, trafik, bostäder och vattenförsörjning; ansvar för den
strategiska lokalsamordningen; har arbetats om till följande punkter:
o ansvar för det strategiska samhällsbyggandet;

o övergripande ansvar för strategisk transportinfrastruktur;
o ansvar för mark- och bostadspolitiken;
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•

Punkten om att samordna åtgärder för att främja en hållbar utveckling
har ändrats till: leda och samordna kommunens övergripande arbete
med att främja en hållbar utveckling;

•

Punkten om styrelsens övergripande ansvar för trygghetsfrågor i
kommunen har fått följande lydelse: leda och samordna det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen.

•

Paragrafen om Servicepartner har arbetats om och fått följande
lydelse:

§ 10 Tillhandahålla service för andra nämnders förvaltning
Styrelsen ska bidra till en effektiv verksamhet inom stadens förvaltningar
och tillhandahålla relevanta servicetjänster för andra nämnders
förvaltning.
•

Beskrivningen om arbetsgivardelegation har uppdaterats och anger
följande:

Särskilt om arbetsgivardelegation
Inom styrelsen ska finnas ett utskott benämnt arbetsgivaredelegationen.
Arbetsgivaredelegationen ska bestå av 3 ledamöter.
Arbetsgivaredelegationen ska bereda ärenden till kommunstyrelsen i
ärenden som omfattas av § 7 samt övriga ärenden som styrelsens
bestämmer. Arbetsgivardelegationen fattar beslut i ärenden efter
delegation ifrån styrelsen.
•

§ 7 om personalpolitik och arbetsgivarfrågor har punkten om beslut
om ersättningar och förmåner för
förvaltningschefer/förvaltningsdirektörer och bolagschefer fått ett
tillägg som gäller tillsvidareanställa.

•

§ 11 om krisledning och höjd beredskap har justerats i enlighet med
det förslag som framgår av SKR:s mallförslag.

•

Chefsjuristen har lagts till som delgivningsmottagare.

Utbildningsnämnden
Punkt som utgått:
•

Benämningen ”särskild utbildning för vuxna” har tagits bort då den
numera är en del av vuxenutbildningen och därmed ingen egen
skolform.

Ny punkt:
•

”Detta gäller med undantag för vad som åligger Skultuna
kommundelsnämnd”. Skultuna har utbildning inom kommunal
gymnasieskola.

•

Nämnden ansvar för samhällsorientering för nyanlända.
(Kommunstyrelsen har den 9 mars 2022 beslutat att detta ansvar ska
flyttas från individ- och familjenämnden till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 januari 2023.)

Skultuna kommundelsnämnd
Nya punkter:
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•

Karta över nämndens geografiska område har lagts som en bilaga.

•

”Familjecentrum med öppen förskola och öppen fritidsverksamhet”
har förts in i reglementet.

•

Skultuna kommundelsnämnd ska efter beställning ”från annan
nämnd” tillhandahålla följande tjänster inom kommundelen, har förts
in.

Ändrade punkter:
•

Begreppet ”äldre- och demensboende” har bytts ut till ”särskilda
boenden” för att använda samma terminologi som i lagtext.

•

Begreppet ”hemvård” har ändrats till ”hemsjukvård” för att använda
samma terminologi som i lagtext.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Ändrade punkter:
1 § p.1 har fått tillägget ”5 kap. 7-8a §§” för att tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan de sociala nämnderna.
Individ- och familjenämnden
En ny paragraf 2 med följande lydelse:
2 § Övriga uppgifter
1. Nämnden företräder kommunen i Samordningsförbundet Västerås.
2. Utifrån socialtjänstens yttersta ansvar för att enskilda får det stöd
och den hjälp som de behöver, enligt 2 kap. 1 § SoL, så ansvarar
nämnden för krisstöd vid särskilda händelser.
3. Nämnden får utföra uppgifter helt eller delvis åt annan kommun
eller annan region i enlighet med 9 kap. 37 § kommunallagen.
4. Nämnden ansvarar för samverkan med andra berörda nämnder
inom det förebyggande sociala arbetet.
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Ny punkt:
•

Familjerådgivning enligt socialtjänstlagen.

•

Ansvar för elitstöd till elitidrottsföreningar samt elitidrottsstipendier.
(Detta då fullmäktige i årsplanen för 2022 uppdrag åt nämnden att
uppdatera riktlinjer för marknadsavtal för elitidrottsföreningar och
elitidrottsstipendier.)

Nytt avsnitt:
•

Nämnden får driva mötesplats för äldre på uppdrag av äldrenämnden.

Överförmyndarnämnden
Ny punkt:
•

Nämnden får utföra uppgifter helt eller delvis åt annan kommun.

Grundskolenämnden
Ny paragraf:
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Nämnden ansvarar för den del av konceptet ”expectrum learning”
som faller inom ramen för de pedagogiska nämndernas
verksamhetsområden, som finns beskrivna i förskolenämndens,
grundskolenämndens och utbildnings-och arbetsmarknadsnämndens
reglemente. Nämnden får inom ramen för ”expectrum learning”
utföra fritids- och lovaktiviteter på uppdrag av Nämnden för idrott,
fritid och förebyggande. (Nämnden har genom beslut KS/KF
2021/01255 fått ansvar för denna verksamhet.)

Tekniska nämnden
Ändrade punkter:
•

Punkten om ansvar för båttrafik till öarna i Mälaren omformuleras till
att nämnden får bedriva båttrafik i Mälaren. (Detta då nämnden idag
varken själv bedriver eller av andra beställer båttrafik.)

Helene Öhrling

Pia Svennerholm Moberg

Stadsdirektör

Administrativ chef
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen eller det
beslutet.

Kommunstyrelsens uppgifter
§ 1 ALLMÄNT OM KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen
(styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de
fastställda målen och återrapportera till kommunfullmäktige
(uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter och sådana uppgifter
som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:800) och annan
lagstiftning.
§ 2 ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
§ 3 KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDEN
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 förbehållna annan nämnd;
2. hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de
framställningar som behövs;
3. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut samt
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder;
4. leda arbetet med utvecklingen av den kommunala demokratin;
5. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll
i enlighet med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar;
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6. leda och samordna utvecklingen av kommunens insatser för att allmänt främja
näringslivet, inklusive marknadsföring av staden;
7. leda, samordna och utveckla kommunens övergripande arbete med att främja
en hållbar utveckling;
8. leda och samordna kommunens övergripande arbete med
informationssäkerhet, såsom hantering av personuppgifter enligt
dataskyddslagstiftningen,
9. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna, förvaltningscheferna
och verkställande direktörerna (koncernsamordningen);
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet
med kommunallagen;
11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat;
12. ansvara för kommunens internationella arbete och vänortsutbyte;
13. ha ett ansvar för det strategiska samhällsbyggandet;
14. ha ett övergripande ansvar för strategisk transportinfrastruktur;
15. ha ett ansvar för mark- och bostadspolitiken;
16. leda och samordna det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i
kommunen;
17. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor;
18. ansvara för kommungemensamma upphandlingar samt för regelverk inom
inköp och upphandling;
19. ansvara för utveckling av administrativa rutiner;
20. ansvara för nämndgemensamma administrativa system, såsom kommunens
personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, epostsystem och förtroendemannaregister;
21. ansvara för kommunens övergripande digitaliseringsarbete;
22. ansvara för nämndgemensam teknisk infrastruktur, såsom
datakommunikation, telefoni, IT-infrastruktur, användarnära tjänster;
23. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare;
24. ansvara för kommunens statistikverksamhet.
Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de
ärenden som kommunfullmäktige ska handlägga, ska beredas.
§ 4 FÖRETAG OCH STIFTELSER
Styrelsen ska
1. fortlöpande ha 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. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i
kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger
eller har intresse i;
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4. 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.
§ 5 KOMMUNALFÖRBUND
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Styrelsen ska göra de framställningar till kommunfullmäktige och
kommunalförbunden som är nödvändiga för att tillvarata kommunens särskilda
medlemsintresse i kommunalförbunden.
§ 6 EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
Styrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige
meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och
upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster
inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för
indrivning av förfallna fordringar.
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:
 handha ägarfrågor rörande kommunens fasta egendom
 se till att kommunens fasta och lösa egendom underhålls och
förvaltas så att god ekonomisk hushållning upprätthålls,
 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,
 genomföra kommungemensamma upphandlingar,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen;
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet särskild lag och god sed om
kommunal redovisning;
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med särskild lag och god
sed om kommunal redovisning;
6. i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som
avsatts till pensionsförpliktelser;
7. i övrigt fullgöra kommunens ekonomiska förvaltning och finansverksamhet
enligt mål och riktlinjer från fullmäktige.
§ 7 PERSONALPOLITIK OCH ARBETSGIVARFRÅGOR
Styrelsen är kommunens centrala personalorgan och pensionsmyndighet.
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att:
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare;
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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 förhållandet 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;
7. besluta om ersättningar och förmåner för
förvaltningschefer/förvaltningsdirektörer och bolagschefer som tillsvidare
anställs;
8. besluta om förflyttning av arbetstagare mellan anställningsmyndigheter
9. följa förvaltnings- och arbetsorganisationen, verka och svara för utveckling och
samordning av personaladministration;
10. vara kommunens löne- och pensionsmyndighet och därmed även ha rätt att
tolka och tillämpa bestämmelser om pension och
omställningsstöd/avgångsersättning som finns för förtroendevalda.
§ 8 KOMMUNSTYRELSENS UPPFÖLJNING
Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda mål, riktlinjer, planer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna;
2. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll
i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
3. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt;
4. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna;
5. två gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret;
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. två gånger varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som
kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt handlagts av
fullmäktige;
8. två gånger varje år lämna fullmäktige en redovisning över de uppdrag som
lämnats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och övriga nämnder som
inte slutredovisats.
§ 9 DELEGATION FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE
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 verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och
andra riktlinjer;
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3. 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;
4. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen samt logotyp och andra
kännetecken;
5. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200);
6. yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell
betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige.
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av
yttrandet.
7. utser dataskyddsombud för kommunens samtliga styrelser och nämnder;
8. upplåtelse av kommunägd obebyggd mark genom arrende, nyttjanderätt och
tomträtt, samt förvaltning och vid behov omförhandling av avtal;
9. köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd
av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom
av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och
villkor i övrigt;
10. ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse.
SÄRSKILDA UPPGIFTER
§ 10 TILLHANDAHÅLLA SERVICE FÖR ANDRA NÄMNDERS FÖRVALTNING
Styrelsen ska bidra till en effektiv verksamhet inom kommunens förvaltningar och
tillhandahålla relevanta servicetjänster för andra nämnders förvaltning.
§ 11 KRISLEDNING OCH HÖJD BEREDSKAP
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter
under extraordinära händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH).
Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot,
varefter nämnden kan besluta om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga
nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna
krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den
omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens
omfattning och art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i
3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
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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.
§ 12 ANSLAGSTAVLA, FÖRFATTNINGSSAMLING OCH WEBBPLATS
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se
till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.
§ 13 ÖVERSIKTLIG PLANERING
Styrelsen fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet såvitt
avser de uppgifter som gäller för den översiktliga planeringen.
§ 14 MARK- OCH EXPLOATERING
Styrelsen ansvar för upprättande och uppföljning av styrdokument för
bostadsförsörjning samt genomförande av de delar som inte ankommer på annan
nämnd.
Styrelsen ska lämna bostadsinformation till allmänheten samt ansvarar för tomtoch småhuskö.
Styrelsen bevakar stadens fastighetsjuridiska och ekonomiska intressen i
planerings- och plangenomförandeprocessen samt är huvudman för
exploateringsverksamheten. I detta ingår att ansöka om ny eller ändrad detaljplan
på stadens mark.
Styrelsen företräda staden som sakägare i planläggnings- och
fastighetsbildningsfrågor samt tillvarata stadens, såväl egna som allmänna
ekonomiska och juridiska intressen i plangenomförandeprocessen.
§ 15 ARKIVMYNDIGHET OCH STADSARKIVET
Styrelsen ansvarar för att vara arkivmyndighet enligt arkivlagen och att vara
huvudman för stadsarkivet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn samt ansvarar för
vården av till stadsarkivet överlämnade arkiv. Styrelsen ansvarar som
arkivmyndighet för att främja arkivens tillgänglighet och deras användning i
kulturell verksamhet och forskning. Styrelsen ansvar för enskilda arkiv.
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Generella bestämmelser om styrelsens verksamhetsansvar
§ 16 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Förvaltningsorganisation
Styrelsen ansvarar för att dess förvaltningsorganisation är ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Informationsskyldighet och biträde
Styrelsen ska lämna kommunfullmäktige, kommunalråd, gruppledare samt
kommunens övriga nämnder det biträde som dessa begär. Rätten till information
och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Styrelsen ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.
Styrelsen bör även samråda med företag, förbund, föreningar och organisationer
när dessa är särskilt berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samråd.
§ 17 UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Detta ska ske bl.a. genom månatliga rapporter.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de
uppdrag som fullmäktige har lämnat till styrelsen i reglemente samt genom
finansbemyndigandet.
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
den har fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av
fullmäktige.
Styrelsen ska också ta emot redovisning från övriga nämnder och samordna de
olika redovisningarna för redovisning till kommunfullmäktige.

Styrelsen sammansättning och arbetsformer
§ 18 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Styrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.
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§ 19 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till styrelsen för fyra år, räknat
från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
§ 20 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDEN
Bland styrelsen ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en förste
vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör styrelsens
presidium.
Om ordförande eller vice ordförande avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 21 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att leda styrelsen 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 i styrelsen,
6. bevaka att styrelsens beslut verkställs.
7. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
8. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor,
9. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och
fullmäktige samt
10. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat.
§ 22 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Styrelsen får uppdra åt presidiet att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden. Styrelsen ska besluta om presidiets arbetsformer.
§ 23 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDEN
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i
en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i styrelsen ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförande på grund av sjukdom, föräldraledighet eller
av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandes uppgifter.
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§ 24 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 25 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som styrelsen beslutar om.
§ 26 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid styrelsens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
§ 27 UTSKOTT
Styrelsen får inrätta utskott. Styrelsen får uppdra åt ett utskott att besluta på
styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda styrelsens ärenden. Styrelsen ska besluta om
utskottets arbetsformer.
För alla utskott, inklusive arbetsgivaredelegationen, väljer styrelsen för den tid
styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Avgår en ledamot i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
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minst hälften av ledamöterna begär det (vid delat tal avrundas till närmast högre
heltal). Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna
är närvarande.
Utskottets ordförande bestämmer föredragningslistan till utskottet.
Särskilt om arbetsgivardelegation
Inom styrelsen ska finnas ett utskott benämnt arbetsgivaredelegationen.
Arbetsgivaredelegationen ska bestå av 3 ledamöter. Arbetsgivaredelegationen ska
bereda ärenden till kommunstyrelsen i ärenden som omfattas av § 7 samt övriga
ärenden som styrelsens bestämmer. Arbetsgivardelegationen fattar beslut i
ärenden efter delegation ifrån styrelsen.
§ 28 NÄMNDBEREDNING
Styrelsen får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Styrelsen får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Styrelsen ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 29 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 30 SAMMANTRÄDENA
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 31 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Styrelsen får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Styrelsens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
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styrelsen omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 32 DELTAGANDE PÅ DISTANS
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta
till styrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
styrelsens.
§ 33 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd som inte är ledamot eller ersättare i
kommunstyrelsen har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som
avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
styrelsen omfattas av sekretess.
Stadsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara vid
nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i överläggningarna.
De politiska sekreterarna har rätt att delta vid sammanträde med
kommunstyrelsen. Närvarorätten gäller inte ärenden som avser
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos styrelsens om
omfattas av sekretess. Närvarorätten gäller inte heller när styrelsen
sammanträder i egenskap av krisledningsnämnd.
Styrelsen får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om styrelsen beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
I övrigt avgör styrelsen på sammanträdet i vilken utsträckning andra än ledamöter
och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 34 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till ett sammanträde ska den ledamot
som tjänstgjort längst tid i styrelsen göra det. Om flera ledamöter har tjänstgjort
lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
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samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
§ 35 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i styrelsen
återfinns i kommunallagen.
§ 36 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
styrelsen inte ta hänsyn till den.
§ 37 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan lämna ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan
lämna ett särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 38 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i styrelsen har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
§ 39 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Styrelsen eller
styrelsens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska dock
vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande, ledamoten som justerat
protokollet samt sekreteraren.
Styrelsen kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan styrelsen fattar
ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om styrelsen så kräver det.
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Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Styrelsens befogenheter
§ 40 PROCESSBEHÖRIGHET
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom styrelsens verksamhetsområde. Styrelsen för också
kommunens talan i mål där någon överklagat fullmäktiges beslut, om inte
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. Styrelsen har rätt inom sitt
verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 41 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Styrelsen har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 42 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller vice ordförande ska underteckna avtal samt andra handlingar
och skrivelser som styrelsen beslutar om. Styrelsen ska besluta om hur
firmateckning ska ske i styrelsens namn och vem som ska underteckna handlingar.
Styrelsens firmateckning kan dock alltid utföras av styrelsens ordförande eller vice
ordförande med kontrasignering av förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning får
ensamt underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som
omfattas av delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet,
om inte styrelsen beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 43 DELGIVNING
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, vice ordföranden, stadsdirektör,
chefsjurist eller annan som styrelsen utser.

Administration och legalitet
§ 44 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Styrelsen ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 45 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Styrelsen ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplan.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
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§ 46 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Styrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
styrelsens verksamhetsområde.
Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
§ 47 PERSONAL- OCH ARBETSGIVARANSVAR
Styrelsen har arbetsgivaransvar för underställd personal inom styrelsens
verksamhetsområde samt för underställd personal inom
överförmyndarnämndens verksamhetsområde. Styrelsen ansvarar således för
personalfrågor och arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde samt inom
överförmyndarnämndens verksamhetsområde.
§ 48 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Styrelsens upprättande av budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och
årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse ska ske enligt de riktlinjer som
gäller för staden.
§ 49 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Ändringshistorik etc.
Ersätter
Gäller fr.o.m.

KFM 6 september 2018 (Dnr KS 2018/01299) i sin
helhet.
1 januari 2023

Gäller t o m

Tills vidare

Dokumentansvarig

Stadsledningskontoret

Ändringshistorik

17

Kontaktcenter: 021-39 00 00
www.vasteras.se

18

INGÅR I VÄSTERÅS STADS
FÖRFATTNINGSSAMLING

Reglemente
Förskolenämnden (FSN)
REGLEMENTEN
Antagen av kommunfullmäktige
1 december 2022
DNR: 2018/02087

Innehållsförteckning

Inledning .................................................................................................... 4
Verksamhetsområde................................................................................. 4
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING ....................... 4
§ 2 ÖVRIGA UPPGIFTER .................................................................... 4
Verksamhetsansvar .................................................................................. 4
§ 3 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN ............................................... 4
Nämndens sammansättning och arbetsformer ...................................... 5
§ 4 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE ................................. 5
§ 5 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE ................................ 5
§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE ............... 5
§ 7 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER ................................................... 5
§ 8 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET .......................................... 5
§ 9 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
................................................................................................................ 5
§ 10 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING .. 6
§ 11 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV
ERSÄTTARE......................................................................................... 6
§ 12 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR ..................................... 6
§ 13 UTSKOTT...................................................................................... 6
§ 14 NÄMNDBEREDNING .................................................................. 6
§ 15 JÄV ................................................................................................ 7
§ 16 SAMMANTRÄDENA ................................................................... 7
§ 17 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN ............................................ 7
§ 18 DELTAGANDE PÅ DISTANS ..................................................... 7
§ 19 NÄRVARORÄTT.......................................................................... 7
§ 20 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA ............................ 8
§ 21 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET ..................................... 8
§ 22 RESERVATION ............................................................................ 8
§ 23 SÄRSKILT YTTRANDE .............................................................. 9
§ 24 NÄMNDINITIATIV ...................................................................... 9
§ 25 JUSTERING AV PROTOKOLL ................................................... 9
Nämndens befogenheter ........................................................................... 9
§ 26 PROCESSBEHÖRIGHET ............................................................. 9
§ 27AVSKRIVNING AV FORDRINGAR............................................ 9
§ 28 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR ............................... 9
§ 29 DELGIVNING ............................................................................. 10
Administration och legalitet................................................................... 10
§ 30 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN .................................... 10

2

FÖRFATTNINGSSAMLING

§ 31 FÖRVARING AV HANDLINGAR ............................................ 10
§ 32 PERSONUPPGIFTSANSVAR .................................................... 10
§ 33 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH
REDOVISNING .................................................................................. 10
§ 34 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE ....................... 10
Ändringshistorik etc. .............................................................................. 11

3

Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Verksamhetsområde
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Nämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola, kommunal
pedagogisk omsorg samt omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds, som åligger kommunen gällande dessa verksamhetsformer enligt
skollagen (SFS 2010:800) och andra skolförfattningar. Detta gäller med undantag
för vad som åligger Skultuna kommundelsnämnd.
Nämnden ansvarar för godkännande av fristående förskolor och beslut angående
rätt till bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för
kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Detta gäller
även inom Skultuna kommundelsnämnds geografiska område.
§ 2 ÖVRIGA UPPGIFTER
Nämnden har ansvar för att samverkan med andra berörda nämnder inom det
förebyggande sociala arbetet.

Verksamhetsansvar
§ 3 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
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Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 4 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
§ 5 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.
Om ordföranden eller någon av de vice ordförandena avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 7 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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 i nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 8 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
§ 9 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller
i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
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Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom, föräldraledighet
eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppgifter.
§ 10 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 11 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 12 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
§ 13 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
§ 14 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
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§ 15 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 16 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det
extra sammanträdet.
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.
§ 17 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 18 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 19 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
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Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10-19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.
I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 20 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till ett sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har
tjänstgjort lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
§ 21 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 22 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
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Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 23 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har närvarat vid ett beslut kan lämna
ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan lämna ett
särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 24 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
§ 25 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och ledamoten som
justerat protokollet.
Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 26 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 27AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 28 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller någon av vice ordförandena ska underteckna avtal samt andra
handlingar och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om
hur firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
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ordförande eller någon av vice ordförandena med kontrasignering av
förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 29 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, någon av vice ordförandena,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 30 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 31 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplanerna.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 32 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 33 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 34 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
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Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Verksamhetsområde
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Nämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass,
grundskola, grundsärskola (fr.o.m 2/7 2023: anpassad grundskola) och fritidshem
samt övriga uppgifter som åligger kommunen gällande dessa nämnda
utbildningsformer enligt skollagen (2010:800) och andra skolförfattningar med
undantag för öppen fritidsverksamhet. Detta gäller med undantag för vad som
åligger Skultuna kommundelsnämnd.
§ 2 ÖVRIGA UPPGIFTER
Nämnden har ansvar för att samverkan med andra berörda nämnder inom det
förebyggande sociala arbetet.
Nämnden ansvarar för den del av konceptet ”expectrum learning” som faller inom
ramen för de pedagogiska nämndernas verksamhetsområden, som finns
beskrivna i förskolenämndens, grundskolenämndens och utbildnings-och
arbetsmarknadsnämndens reglemente.
Nämnden får inom ramen för ”expectrum learning” utföra fritids- och
lovaktiviteter på uppdrag av Nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Verksamhetsansvar
§ 3 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
Förvaltningsorganisation
Nämnden ansvarar för att de pedagogiska nämndernas gemensamma
förvaltningsorganisation är ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige
fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
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Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 4 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
§ 5 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.
Om ordföranden eller någon av de vice ordförandena avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 7 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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 i nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 8 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
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§ 9 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller
i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom, föräldraledighet
eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppgifter.
§ 10 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 11 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 12 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
§ 13 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
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§ 14 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 15 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 16 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det
extra sammanträdet.
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.
§ 17 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 18 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
7

§ 19 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10–19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.
I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 20 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till ett sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har
tjänstgjort lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
§ 21 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
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§ 22 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 23 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har närvarat vid ett beslut kan lämna
ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan lämna ett
särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 24 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
§ 25 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och ledamoten som
justerat protokollet.
Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 26 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 27 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
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§ 28 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller någon av vice ordförandena ska underteckna avtal samt andra
handlingar och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om
hur firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller någon av vice ordförandena med kontrasignering av
förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 29 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, någon av vice ordförandena,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 30 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 31 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplanerna.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 32 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 33 PERSONAL- OCH ARBETSGIVARANSVAR
Nämnden har arbetsgivaransvar för underställd personal inom
grundskolenämndens verksamhetsområde samt för personal inom
grundskolenämndens, förskolenämndens och utbildningsnämndens gemensamma
förvaltning barn- och utbildningsförvaltningen. Nämnden ansvarar således för
personalfrågor och arbetsmiljön med undantag av de frågor som anges i
reglementet för kommunstyrelsen. Nämnden har dock inte arbetsgivaransvar för
personal som är anställd i av nämnden beställda verksamheter.
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§ 34 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 35 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Ändringshistorik etc.
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Verksamhetsområde
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Nämnden ansvarar för utbildning inom kommunal gymnasieskola,
gymnasiesärskola (fr.o.m. 2/7 2023: anpassad gymnasieskola), vuxenutbildning,
yrkeshögskoleutbildning samt övriga uppgifter som åligger kommunen gällande
dessa nämnda utbildningsformer enligt skollagen (2010:800) och andra
skolförfattningar. Detta gäller med undantag för vad som åligger Skultuna
kommundelsnämnd.
§ 2 ÖVRIGA UPPGIFTER
Nämnden ansvar för samhällsorientering för nyanlända.

Verksamhetsansvar
§ 3 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

4

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 4 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
§ 5 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.
Om ordföranden eller någon av de vice ordförande avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 7 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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 i nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 8 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
§ 9 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller
i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom, föräldraledighet
eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppgifter.
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§ 10 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 11 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 12 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
§ 13 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
§ 14 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 15 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
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§ 16 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det
extra sammanträdet.
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.
§ 17 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 18 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 19 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
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Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10–19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.
I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 20 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till ett sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har
tjänstgjort lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
§ 21 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 22 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
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§ 23 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har närvarat vid ett beslut kan lämna
ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan lämna ett
särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 24 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
§ 25 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och ledamoten som
justerat protokollet.
Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 26 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 27 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 28 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller någon av vice ordförandena ska underteckna avtal samt andra
handlingar och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om
hur firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller någon av vice ordförandena med kontrasignering av
förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
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delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 29 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, någon av vice ordförandena,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 30 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 31 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplanerna.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 32 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 33 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 34 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Verksamhetsområde
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Nämnden ansvar för:
1. ärenden om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) enligt socialtjänstlagen
2. kommunens arbetsmarknadsverksamhet och ansvaret för att utgöra
kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd.

Verksamhetsansvar
§ 2 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 3 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

4

§ 4 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
§ 5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.
Om ordföranden eller någon av de vice ordförande avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 6 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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 i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 7 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
§ 8 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller
i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom, föräldraledighet
eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandes uppgifter.
§ 9 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
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En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 10 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 11 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
§ 12 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
§ 13 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 14 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 15 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

6

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det
extra sammanträdet.
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.
§ 16 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 17 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 18 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
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närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10-19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.
I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 19 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till ett sammanträde ska den ledamot
som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har tjänstgjort
lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
§ 20 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 21 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 22 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har närvarat vid ett beslut kan lämna
ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan lämna ett
särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
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fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 23 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
§ 24 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och ledamoten som
justerat protokollet.
Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 25 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 26 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 27 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller någon av vice ordförandena ska underteckna avtal samt andra
handlingar och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om
hur firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller någon av vice ordförande med kontrasignering av
förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
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§ 28 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, någon av vice ordförandena,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 29 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 30 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplanerna.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 31 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 32 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 33 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Ändringshistorik etc.
Ersätter

-

Gäller fr.o.m.

Den 1 januari 2023
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Verksamhetsområde
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Nämnden ansvarar för följande områden:
1. de uppgifter som åvilar en socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453)
(SoL) och som inte anförtrotts annan nämnd;
2. de uppgifter som åvilar en socialnämnd enligt lag (1990:52) om särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) och enligt lag (1988:870) om vård av
missbrukare (LVM);
3. de uppgifter som åvilar kommunen enligt lagar och förordningar gällande
kommunalt flyktingmottagande;
4. de uppgifter som åvilar en socialnämnd enligt hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) (HSL) i kommunens särskilda boenden för personer med
missbruksproblem och psykiska funktionshinder;
5. de uppgifter fullgörs som åvilar en förtroendenämnd enligt lag (1998:1656)
om patientnämndsverksamhet mm;
6. de uppgifter i övrigt som enligt lag eller författning ankommer på socialnämnd
och som inte särskilt anförtrotts annan nämnd i kommunen;
7. förebyggande social arbetet enligt socialtjänstlagen som inte särskilt
anförtrotts annan nämnd i kommunen;
8. kommunens yttrande enligt 5 § hemvärnsförordningen (1997:146).
§ 2 ÖVRIGA UPPGIFTER
1.
2.
3.
4.

Nämnden företräder kommunen i Samordningsförbundet Västerås.
Utifrån socialtjänstens yttersta ansvar för att enskilda får det stöd och den
hjälp som de behöver, enligt 2 kap. 1 § SoL, ansvarar nämnden för krisstöd
vid särskilda händelser.
Nämnden får utföra uppgifter helt eller delvis åt annan kommun eller annan
region i enlighet med 9 kap. 37 § kommunallagen.
Nämnden ansvarar för samverkan med andra berörda nämnder inom det
förebyggande sociala arbetet.

Verksamhetsansvar
§ 3ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
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Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
Förvaltningsorganisation
Nämnden ansvarar för att dess förvaltningsorganisation är ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 4 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
§ 5 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.
Om ordföranden eller någon av de vice ordförandena avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 7 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
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1. att 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 i nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 8 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
§ 9 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller
i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom, föräldraledighet
eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppgifter.
§ 10 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
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§ 11 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 12 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
§ 13 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
§ 14 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 15 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 16 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det
extra sammanträdet.
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.
§ 17 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
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nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 18 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 19 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10-19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.
I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 20 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till ett sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har
tjänstgjort lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
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samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
§ 21 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 22 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 23 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har närvarat vid ett beslut kan lämna
ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan lämna ett
särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 24 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
§ 25 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och ledamoten som
justerat protokollet.
Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
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Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 26 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 27 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 28 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller någon av vice ordförandena ska underteckna avtal samt andra
handlingar och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om
hur firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller någon av vice ordförande med kontrasignering av
förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 29 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, någon av vice ordförandena,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 30 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 31 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplanerna.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
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§ 32 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 33 PERSONAL- OCH ARBETSGIVARANSVAR
Nämnden har arbetsgivaransvar för underställd personal inom nämndens
verksamhetsområde samt för underställd personal inom
arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar således för
personalfrågor och arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde med undantag av
de frågor som anges i reglementet för kommunstyrelsen. Nämnden har dock inte
arbetsgivaransvar för personal som är anställd i av nämnden beställda
verksamheter.
§ 34 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 35 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Ändringshistorik etc.
Ersätter
Gäller fr.o.m.

KFM 6 december 2012, § 287 (dnr 2012/00676) i sin
helhet
1 januari 2023

Gäller t o m

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Stadsledningskontoret

Ändringshistorik
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Verksamhetsområde
Nämnden ansvarar för följande områden, med undantag för vad som åligger
Skultuna kommundelsnämnd.
§ 1 UPPGIFTER
1. Nämnden ansvarar för verksamheter inom bibliotekens, museernas,
teaterns, dansens, filmens, musikens, bildkonstens, kulturskolans,
kulturmiljövårdens, litteraturens, radio- och TV-mediernas samt
folkbildningens område.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nämnden ska:
bereda ärenden rörande kulturfondens disponibla avkastning, samt beslut
om avkastningens användning
anta regler och riktlinjer för tilldelning av kommunens kulturstipendier
samt besluta om stipendiater
köpa in och förvalta konst för kommunens konstsamling
konstnärligt gestalta kommunens byggnader samt offentliga miljöer och
boendemiljöer i den mån någon annan inte svarar för detta
besluta om regler och riktlinjer för föreningsstöd, stöd till fritids- och
kulturföreningar samt kulturaktörer
bevilja stöd till föreningar samt kulturaktörer
handha vänortsverksamhet inom nämndens ansvarsområde
träffa överenskommelser med Kommunalförbundet
Västmanlandsmusiken och Kommunalförbundet Västmanlands Teater och
ansvarar för uppföljning av ingångna överenskommelser

Nämnden får besluta om taxa och avgifter vid anläggningar inom nämndens
verksamhetsområde, i enlighet med kommunfullmäktige antagna principer.

Verksamhetsansvar
§ 2 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
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Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
Förvaltningsorganisation
Nämnden ansvarar för att kulturnämndens och nämnden för idrott, fritid och
förebyggandes gemensamma förvaltningsorganisation är ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 3 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
§ 4 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
§ 5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.
Om ordföranden eller någon av de vice ordförandena avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 6 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 7 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
§ 8 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller
i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom, föräldraledighet
eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandes uppgifter.
§ 9 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 10 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
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§ 11 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
§ 12 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
§ 13 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 14 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 15 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det
extra sammanträdet.
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.
§ 16 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
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§ 17 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 18 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10-19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.
I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 19 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till ett sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har
tjänstgjort lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
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Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
§ 20 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 21 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 22 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har närvarat vid ett beslut kan lämna
ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan lämna ett
särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 23 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
§ 24 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och ledamoten som
justerat protokollet.
Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.
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Nämndens befogenheter
§ 25 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 26AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 27 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller någon av vice ordförandena ska underteckna avtal samt andra
handlingar och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om
hur firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller någon av vice ordförande med kontrasignering av
förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 28 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, någon av vice ordförandena,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 29 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 30 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplanerna.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 31 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
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§ 32 PERSONAL- OCH ARBETSGIVARANSVAR
Nämnden har arbetsgivaransvar för underställd personal inom kulturnämndens
verksamhetsområde samt för personal inom kulturnämndens och nämnden för
idrott, fritid och förebyggandes gemensamma förvaltning, kultur-, idrotts- och
fritidsförvaltningen. Nämnden ansvarar således för personalfrågor och
arbetsmiljön inom sina verksamhetsområden med undantag av de frågor som
anges i reglementet för kommunstyrelsen. Nämnden har dock inte
arbetsgivaransvar för personal som är anställd i av nämnden beställda
verksamheter.
§ 33 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 34 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Ändringshistorik etc.
Ersätter

KFM 17 juni 2015, § 195, dnr. 2015/00556 i sin helhet.

Gäller fr.o.m.

1 januari 2023

Gäller t o m

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Stadsledningskontoret

Ändringshistorik
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Verksamhetsområde
Nämnden ansvarar för följande områden, med undantag för vad som åligger
Skultuna kommundelsnämnd.
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Nämnden ansvar för:
1.
2.
3.
4.
5.

tillståndsgivning, registrering och kontroll som ankommer på kommunen
enligt spelförordningen (2018:1475)
familjecentrum med förebyggande arbete enligt socialtjänstlagen
familjerådgivning enligt socialtjänstlagen
öppen förskola enligt skollagen
öppen fritidsverksamhet för 10–12 åringar enligt skollagen.

§ 2 ÖVRIGA UPPGIFTER
Nämnden ansvarar för:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

verksamheterna vid idrottsanläggningar och vid anläggningar för friluftslivet
samt verksamheterna vid friluftsbad, badhus, fritidsbåts- och gästhamnar
beslut om regler och riktlinjer för tilldelning av kommunens stipendier till
föreningsledare samt tilldelning till stipendiater
beslut om regler och riktlinjer för förenings- och aktivitetsstöd till
idrottsföreningar samt tilldelning till stipendiater
att justera avgifter för anläggningar inom nämndens verksamhetsområde i
enlighet med av kommunfullmäktige antagna principer
idrotts- och fritidsverksamhet
fritidsgårdsverksamhet
samverkan med civilsamhälle och andra aktörer inom nämndens
ansvarsområde
uthyrning av anläggningar som ingår i idrotts- och fritidsverksamheten och
som inte omfattas av fastighetsnämndens ansvar
samverkan med idrottsförbund
förebyggarcentrum
att leda och samordna kommunens frivilliga operativa trygghetsskapande
arbete i kommunens olika geografiska delar
att samverkan med andra berörda nämnder inom det förebyggande sociala
arbetet
att tillhandahålla kolloverksamhet
elitstöd till elitidrottsföreningar samt elitidrottsstipendier
övrigt främjande arbete

Nämnden får driva mötesplats för äldre på uppdrag av äldrenämnden.
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Verksamhetsansvar
§ 3 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 4 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
§ 5 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.
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Om ordföranden eller någon av de vice ordförande avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 7 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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 i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 8 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
§ 9 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller
i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom, föräldraledighet
eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandes uppgifter.
§ 10 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 11 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 12 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
§ 13 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
§ 14 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 15 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 16 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det
extra sammanträdet.
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.
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§ 17 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 18 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 19 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10-19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.
I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 20 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till ett sammanträde ska den ledamot
som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har tjänstgjort
lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
§ 21 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 22 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 23 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har närvarat vid ett beslut kan lämna
ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan lämna ett
särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 24 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
§ 25 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och ledamoten som
justerat protokollet.
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Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 26 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 27 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 28 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller någon av vice ordförandena ska underteckna avtal samt andra
handlingar och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om
hur firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller någon av vice ordförande med kontrasignering av
förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 29 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, någon av vice ordförandena,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 30 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 31 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplanerna.
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Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 32 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 33 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 34 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Ändringshistorik etc.
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Verksamhetsområde
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Nämnden ansvarar för att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, med
undantag av vad som åligger annan styrelse eller nämnd
pröva och utöva tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och
hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken samt de åtaganden som gjorts i
samband med länsstyrelsens överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken
utöva tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller gaturenhållning mm
enligt 4 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
pröva och utöva kontroll som ankommer på kommunen enligt
livsmedelslagstiftningen
fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen
utöva tillsyn som ankommer på kommunen enligt strålskyddslagen
utöva tillsyn som ankommer på kommunen enligt lag om tobak och liknande
produkter
utövar tillsyn som ankommer på kommunen enligt lag om tobaksfria
nikotinprodukter
utöva kontroll som ankommer på kommunen enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel
utöva tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa
utöva tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel
utöva kontroll som ankommer på kommunen enligt lagen om foder och
animaliska biprodukter
utöva tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
avge yttrande till myndigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

§ 2 ÖVRIGA UPPGIFTER
Miljö- och konsumentnämnden ska:
1. medverka i kommunens planering där miljö- och hälsofrågor berörs
2. främja, stödja och samordna konsumentintressena inom kommunen.

4

Verksamhetsansvar
§ 3 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
Förvaltningsorganisation
Nämnden ansvarar för att dess förvaltningsorganisation är ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 4 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
§ 5 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
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§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.
Om ordförande eller någon av de vice ordförandena avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§7 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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 i nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 8 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
§ 9 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller
i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom, föräldraledighet
eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppgifter.
§ 10 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
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som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 11 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 12 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
§ 13 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
§ 14 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 15 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 16 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det
extra sammanträdet.
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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.
§ 17 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 18 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 19 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10-19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.
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I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 20 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till ett sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har
tjänstgjort lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
§ 21 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 22 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 23 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har närvarat vid ett beslut kan lämna
ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan lämna ett
särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 24 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
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§ 25 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och ledamoten.
Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 26 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 27 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 28 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller någon av vice ordförandena ska underteckna avtal samt andra
handlingar och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om
hur firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller någon av vice ordförande med kontrasignering av
förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 29 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, någon av vice ordförandena,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 30 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
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om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 31 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplanerna.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 32 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 33 PERSONAL- OCH ARBETSGIVARANSVAR
Nämnden har arbetsgivaransvar för underställd personal inom nämndens
verksamhetsområde. Nämnden ansvarar således för personalfrågor och
arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges
i reglementet för kommunstyrelsen. Nämnden har dock inte arbetsgivaransvar för
personal som är anställd i av nämnden beställda verksamheter.
§ 34 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 35 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Verksamhetsområde
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Nämnden ansvarar för följande områden:
1. de uppgifter som åvilar en socialnämnd enligt 5 kap. 7-8a§§ Socialtjänstlagen
(2001:453) (SoL) för personer som inte fyllt 65 år
2. boendestöd enligt 5 kap. 5 § 1 st. SoL
3. de uppgifter som åvilar en kommun enligt lag (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)
4. de uppgifter som åvilar en kommun enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
i kommunens bostäder med särskild service avsedda för personer med
funktionsnedsättning
5. de uppgifter som åvilar en patientnämnd enligt lag (1998:656) om
patientnämndsverksamhet mm för personer med funktionsnedsättning
6. de uppgifter som åvilar kommunen enligt lag (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag till personer som inte fyllt 65 år.
§ 2 ÖVRIGA UPPGIFTER
Nämnden ansvarar för att samverkan med andra berörda nämnder inom det
förebyggande sociala arbetet

Verksamhetsansvar
§ 3 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
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Förvaltningsorganisation
Nämnden ansvarar för att dess förvaltningsorganisation är ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 4 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
§ 5 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.
Om ordföranden eller någon av de vice ordförandena avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 7 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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 i nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
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§ 8 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
§ 9 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller
i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom, föräldraledighet
eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppgifter.
§ 10 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 11 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 12 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
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§ 13 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
§ 14 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 15 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 16 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det
extra sammanträdet.
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.
§ 17 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 18 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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.
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 19 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10-19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.
I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 20 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till ett sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har
tjänstgjort lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
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§ 21 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 22 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 23 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har närvarat vid ett beslut kan lämna
ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan lämna ett
särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 24 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
§ 25 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och ledamoten som
justerat protokollet.
Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 26 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
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sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 27 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 28 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller någon av vice ordförandena ska underteckna avtal samt andra
handlingar och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om
hur firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller någon av vice ordförandena med kontrasignering av
förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 29 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, någon av vice ordförandena,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 30 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 31 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplanerna.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 32 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 33 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
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rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 34 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Ändringshistorik etc.
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Verksamhetsområde
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Nämnden ansvarar för följande områden för personer som fyllt 65 år:
1. de uppgifter som åvilar en socialnämnd enligt 5 kap. 4-6 §§ socialtjänstlagen
(2001:453) (SoL) avseende särskilda bestämmelser för äldre människor
2. de uppgifter som åvilar en kommun enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
(HSL) i kommunens särskilda boenden samt för personer som bor hemma
(hemsjukvård)
3. de uppgifter som åvilar en patientnämnd enligt lag (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m.
4. de uppgifter som åvilar kommunen enligt lag (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag.
För personer med demenssjukdom som inte fyllt 65 år, ansvarar äldrenämnden
för de uppgifter som åvilar en socialnämnd enligt 5 kap. 7 § SoL samt för de
uppgifter som åvilar en kommun enligt 12 kap. 1 § HSL.
Nämnden ansvarar inte för insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
§ 2 ÖVRIGA UPPGIFTER
Nämnden ansvarar för att samverkan med andra berörda nämnder inom det
förebyggande sociala arbetet

Verksamhetsansvar
§ 3 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
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Förvaltningsorganisation
Nämnden ansvarar för att äldrenämndens och nämnden för personer med
funktionsnedsättnings gemensamma förvaltningsorganisation är ändamålsenlig
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 4 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
§ 5 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.
Om ordföranden eller någon av de vice ordförandena avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 7 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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 i nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
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§ 8 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
§ 9 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller
i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom, föräldraledighet
eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppgifter.
§ 10 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 11 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 12 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
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§ 13 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
§ 14 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 15 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 16 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det
extra sammanträdet.
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.
§ 17 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 18 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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.
7

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 19 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10–19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.
I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 20 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till ett sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har
tjänstgjort lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
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§ 21 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 22 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 23 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har närvarat vid ett beslut kan lämna
ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan lämna ett
särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 24 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
§ 25 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och ledamoten som
justerat protokollet.
Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 26 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
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sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 27 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 28 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller någon av vice ordförandena ska underteckna avtal samt andra
handlingar och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om
hur firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller någon av vice ordförandena med kontrasignering av
förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 29 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, någon av vice ordförandena,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 30 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 31 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplanerna.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 32 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 33 PERSONAL- OCH ARBETSGIVARANSVAR
Nämnden har arbetsgivaransvar för underställd personal inom äldrenämndens
verksamhetsområde samt för personal inom äldrenämnden och nämnden för
personer med funktionsnedsättnings gemensamma förvaltning, vård- och
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omsorgsförvaltningen. Nämnden ansvarar således för personalfrågor och
arbetsmiljön inom sina verksamhetsområden med undantag av de frågor som
anges i reglementet för kommunstyrelsen. Nämnden har dock inte
arbetsgivaransvar för personal som är anställd i av nämnden beställda
verksamheter.
§ 34 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 35 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Verksamhetsområde
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Nämnden ansvarar för följande verksamheter inom kommundelen vilken
innefattar Skultuna, Romfartuna och Haraker och därtill hörande geografiska
områden, enligt kartbilaga 1.
1. Kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg, kommunal
förskoleklass, grundskola och fritidshem samt kommunal gymnasieenhet
för introduktionsprogrammet individuellt alternativ, samt övriga
uppgifter gällande dessa verksamhetsformer som åligger kommunen enligt
Skollagen (2010:800) och andra skolförfattningar. Undantaget är godkännande
av fristående förskola samt rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg samt
tillsyn av dessa verksamheter, för vilket förskolenämnden
ansvarar. Undantaget gäller även godkännande och tillsyn av fristående
fritidshem utan koppling till fristående skolhuvudmän, för vilket
grundskolenämnden ansvarar.
2. Fritidsgårdsverksamhet.
3. Familjecentrum med öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.
4. Kulturverksamhet, till vilken hänförs t.ex. ansvar för bibliotek.
5. Idrotts- och fritidsverksamhet, till vilken hänförs t.ex. ansvar för
verksamheterna vid idrottsanläggningar och vid anläggningar för friluftslivet
samt ansvar för verksamheterna vid friluftsbad.
6. Ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen för de verksamheter som
kommundelsnämnden ansvarar för.
7. Ansvar för allmän platsmark, såsom torg samt parkmark i form av parker,
grönområden, lekplatser samt strövstigar för friluftslivet.
8. Taxa och avgifter vid anläggningar inom nämndens verksamhetsområde, i
enlighet med av kommunfullmäktige antagna principer.
§ 2 ÖVRIGA UPPGIFTER
Nämnden ska efter beställning från annan nämnd tillhandahålla följande tjänster
inom kommundelen:
a. Äldreomsorg vilket inkluderar hemtjänst, boendestöd, särskilda
boenden.
b. Stöd och service till personer med funktionedsättning.
c. Hemsjukvård i ordinärt boende.
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Nämnden har i uppdrag att utveckla kommundelen Skultuna.

Verksamhetsansvar
§ 3 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
Förvaltningsorganisation
Nämnden ansvarar för att dess förvaltningsorganisation är ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 4 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
§ 5 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
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§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.
Om ordförande eller vice ordförande avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 7 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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 i nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 8 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
§ 9 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller
i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom, föräldraledighet
eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppgifter.
§ 10 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
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sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 11 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 12 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
§ 13 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
§ 14 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 15 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 16 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det
extra sammanträdet.
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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.
§ 17 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 18 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 19 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10-19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.
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I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 20 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till ett sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har
tjänstgjort lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
§ 21 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 22 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 23 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har närvarat vid ett beslut kan lämna
ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan lämna ett
särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 24 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
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§ 25 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och ledamoten som
justerat protokollet.
Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 26 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 27 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 28 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller någon av vice ordförandena ska underteckna avtal samt andra
handlingar och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om
hur firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller någon av vice ordförande med kontrasignering av
förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 29 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, någon av vice ordförandena,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 30 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
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regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 31 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplanerna.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 32 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 33 PERSONAL- OCH ARBETSGIVARANSVAR
Nämnden har arbetsgivaransvar för underställd personal inom nämndens
verksamhetsområde. Nämnden ansvarar således för personalfrågor och
arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges
i reglementet för kommunstyrelsen. Nämnden har dock inte arbetsgivaransvar för
personal som är anställd i av nämnden beställda verksamheter.
§ 34 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 35 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen eller det
beslutet.

Verksamhetsområde
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Nämnden ansvarar för följande områden:
1. uppgifter enligt 12 kap. plan- och bygglagen;
2. samråda i förrättningar enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen,
ledningsrättslagen.
§ 2 ÖVRIGA UPPGIFTER
1. Nämnden ansvarar för lokal samhällsmätning och grundläggande försörjning
med geografisk information samt mätningstekniskverksamhet.
2. Nämnden ska verka för en samordnad hantering av geografisk information av
intresse för kommunens förvaltningar och bolag.
§ 3 DELEGATION FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE
Nämnden
1. ansvarar för uppgifter inom plan- och byggnadsväsende avseende ansvaret för
den fysiska planeringen vad avser användning av mark och vatten enligt plan- och
bygglagen, samt vad avser betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken;
2. beslutar om planbesked som inte är principiellt viktiga planinitiativ, som om det
genomförs kan komma att innebära stora och långsiktiga åtaganden för
kommunen, enligt 5 kap. 2-5b) §§ plan och bygglagen;
3. antar planer enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt;
4. avger yttranden i enlighet med skogsvårdslagen och Miljöbalken;
5. ansvarar för strandskydd, enligt 7 kap. miljöbalken;
6. ansvarar för belägenhetsadresser enligt lag om lägenhetsregister
7. svarar för den kommunala lantmäterimyndigheten i enlighet med lag om
kommunal lantmäterimyndighet;
8. beslutar om ortsnamn enligt kulturmiljölagen;

Verksamhetsansvar
§ 4 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
Förvaltningsorganisation
Nämnden ansvarar för att dess förvaltningsorganisation är ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 5 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
§ 6 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.

§ 7 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDEN
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.
Om ordförande eller vice ordförande avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 8 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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 i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 9 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
§ 10 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDEN
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i
en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförande på grund av sjukdom, föräldraledighet eller
av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandes uppgifter.
§ 11 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men

som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 12 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 13 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
§ 14 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
§ 15 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 16 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 17 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 18 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 19 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 20 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10–19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.

I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 21 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till ett sammanträde ska den ledamot
som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har tjänstgjort
lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
§ 22 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 23 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 24 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan lämna ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan
lämna ett särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 25 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.

§ 26 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande, ledamoten som justerat
protokollet samt sekreteraren.
Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 27 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 28 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 29 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller vice ordförande ska underteckna avtal samt andra handlingar
och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om hur
firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller vice ordförande med kontrasignering av förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 30 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, vice ordföranden,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 31 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen

om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 32 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplan.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 33 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 34 PERSONAL- OCH ARBETSGIVARANSVAR
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden
har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i reglementet för
kommunstyrelsen.
§ 35 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 36 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar
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Inledning
Om ett nämndreglemente eller ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller
bestämmelse som avviker från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den
bestämmelsen eller det beslutet.

Verksamhetsområde
Fastighetsnämnden ansvarar för följande områden, med undantag för vad som
åligger Skultuna kommundelsnämnd, tekniska nämnden, kulturnämnden och
nämnden för idrott, fritid och förebyggande.
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Fastighetsnämnden ska besluta i ärenden enligt bostadsförvaltningslagen.
§ 2 ÖVRIGA UPPGIFTER
Fastighetsnämnden ansvarar för
1. fastighetsförvaltning innebärande drift och underhåll av byggnader och yttre
anläggningar, uthyrning av bostäder och lokaler samt uppförande och rivning av
byggnader för att därigenom erhålla en tillfredställande avkastning på
fastighetskapitalet med beaktande av största möjliga nytta för koncernen;
2. lokalförsörjning innebärande upplåtelse av lokaler för den kommunala
servicens behov;
3. tillhandahållande av bostäder för personer med biståndsbeslut.
§ 3 DELEGATION FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE
Fastighetsnämnden har stadens samlade ansvar för strategi, planering och
försörjning av stadens samhällsfastigheter (lokaler och särskilda boenden).

Verksamhetsansvar
§ 4 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.

Förvaltningsorganisation
Nämnden ansvarar för att dess förvaltningsorganisation är ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 5 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
§ 6 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.

§ 7 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDEN
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.
Om ordförande eller vice ordförande avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 8 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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 i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

§ 9 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
§ 10 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDEN
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i
en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförande på grund av sjukdom, föräldraledighet eller
av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandes uppgifter.
§ 11 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 12 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 13 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.

§ 14 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
§ 15 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 16 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 17 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 18 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 19 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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 (5) dagar i förväg anmäla
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 20 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10-19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.
I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 21 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till ett sammanträde ska den ledamot
som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har tjänstgjort
lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.

§ 22 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 23 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 24 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot och ersättare kan lämna ett särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska
vara skriftligt och förs in i protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in
före den tidpunkt som har fastställts för protokollets justering. Om det särskilda
yttrandet lämnas in senare ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 25 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
§ 26 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande, ledamoten som justerat
protokollet samt sekreteraren.
Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 27 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.

§ 28 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 29 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller vice ordförande ska underteckna avtal samt andra handlingar
och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om hur
firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller vice ordförande med kontrasignering av förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 30 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, vice ordföranden,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 31 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 32 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplan.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 33 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 34 PERSONAL- OCH ARBETSGIVARANSVAR
Nämnden har arbetsgivaransvar för underställd personal inom
fastighetsnämndens och tekniska nämndens gemensamma förvaltning, teknikoch fastighetsförvaltningen. Nämnden ansvarar således för personalfrågor och
arbetsmiljön inom sina verksamhetsområden med undantag av de frågor som
anges i reglementet för kommunstyrelsen. Nämnden har dock inte
arbetsgivaransvar för personal som är anställd i av nämnden beställda
verksamheter.

§ 35 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 36 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen eller det
beslutet.

Verksamhetsområde
Nämnden ansvarar för följande områden, med undantag för vad som åligger
Skultuna kommundelsnämnd.
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter:
1. enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (trafiknämnd),
2. som gatu- och väghållare enligt lag och annan författning med bestämmelser
om kommunens gator, vägar, broar, torg och därmed jämförliga allmänna platser,
3. enligt förordning om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter samt
trafik- och parkeringsfrågor som avser säkerhet, teknik, reglering och övervakning
samt lokala trafikföreskrifter,
4. avseende de kollektivtrafikfrågor som ankommer på kommunen.
5. avseende torghandelsverksamhet och tillstånd enligt ordningslagen och
torghandelsföreskrifter,
6. enligt lag om färdtjänst,
7. avseende den kommunala renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken,
avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning samt annan författning
med bestämmelser om den kommunala renhållningsskyldigheten,
8. enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning utom de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs av
miljö- och konsumentnämnden.
§ 2 ÖVRIGA UPPGIFTER
1. Tekniska nämnden ansvar för upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål;
2. Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning av Mälarcampingen;
3. Tekniska nämnden ansvarar för skötsel av natur- och kulturreservat;
4. Tekniska nämnden får bedriva båttrafik i Mälaren.
§ 3 DELEGATION FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE
Tekniska nämnder ansvarar för:
1. drift och underhåll av parkmark så som parker, grönområden, stadsdelsskogar,
lekplatser samt strövstigar för friluftslivet,
2. plan för sanering av olje- och kemikalieutsläpp inom kommunen enligt de
anvisningar som fastställts av kommunfullmäktige.

Verksamhetsansvar
§ 4 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.

Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 5 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
§ 6 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med det första kommunfullmäktigesammanträdet efter det att val
av fullmäktige hållits i hela landet.
Om en ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna
tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
§ 7 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDEN
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en
förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör nämndens
presidium.

Om ordförande eller vice ordförande avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 8 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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 i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 9 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska besluta om presidiets
arbetsformer.
§ 10 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDEN
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i
en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförande på grund av sjukdom, föräldraledighet eller
av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandes uppgifter.
§ 11 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
Om kommunfullmäktige bestämt tjänstgöringsordning ska ersättarna tjänstgöra i
enlighet med denna. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 12 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 13 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
§ 14 UTSKOTT
Nämnden får inrätta utskott. Nämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden. Nämnden ska besluta om
utskottets arbetsformer.
§ 15 NÄMNDBEREDNING
Nämnden får inrätta nämndberedning för beredningen av ett ärende eller en viss
grupp av ärenden. Nämnden får till en nämndberedning välja även andra än
förtroendevalda. Nämnden ska besluta om beredningens arbetsformer.
§ 16 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 17 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet.

§ 18 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 19 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 20 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får närvara vid
nämndens sammanträden i den omfattning som anges i 7 kap. 10-19 §§
kommunallagen. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men
inte i besluten.
I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 21 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till ett sammanträde ska den ledamot
som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har tjänstgjort
lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
§ 22 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 23 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 24 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan lämna ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan
lämna ett särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 25 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
§ 26 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande, ledamoten som justerat
protokollet samt sekreteraren.

Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 27 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 28 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 29 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller vice ordförande ska underteckna avtal samt andra handlingar
och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om hur
firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller vice ordförande med kontrasignering av förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 30 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, vice ordföranden,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 31 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 32 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplan.

Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 33 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 34 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 35 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.
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Inledning
Om ett särskilt beslut i kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Verksamhetsområde
§ 1 UPPGIFTER ENLIGT SPECIALLAGSTIFTNING
Nämnden fullgör överförmyndarnämnds uppgifter enligt föräldrabalken
(1949:381), lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn och de
uppgifter som enligt lag eller annan författning i övrigt ska fullgöras av
överförmyndarnämnd.
För överförmyndarnämndens verksamhet finns särskilda bestämmelser i 19 kap.
föräldrabalken.
§ 2 ÖVRIGT
Nämnden får utföra uppgifter helt eller delvis åt annan kommun i enlighet med 9
kap. 37 § kommunallagen.

Verksamhetsansvar
§ 3 ANSVAR FÖR VERKSAMHETEN
Regelefterlevnad
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa av kommunfullmäktige antagen budget och
styrdokument, fastställda mål, angivna riktlinjer och i övrigt fattade beslut.
Uppföljning och internkontroll
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Utveckling
Nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.
Informationsskyldighet och biträde
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott,
kommunalråd, gruppledare samt stadens övriga nämnder det biträde som dessa
begär. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Samrådsskyldighet
Nämnden ska samråda med berörd nämnd när dess verksamhet och ärenden
berör annan nämnds verksamhet. I ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot annan nämnd, sker samråd på sådant sätt som anges i författning.
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Nämndens sammansättning och arbetsformer
§ 4 ANTAL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Nämnden har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.
§ 5 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för fyra år,
räknat från och med den 1 januari året efter det år då ordinarie val till
kommunfullmäktige hållits.
Om ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår under denna tid
ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande, en vice
ordförande. Dessa två utgör nämndens presidium.
Om ordförande eller någon av de vice ordförandena avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 7 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Det åligger ordföranden
1. att 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 i nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
§ 8 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller
i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i nämnden ordförandens
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom, föräldraledighet
eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid ska
kommunfullmäktige utse en annan ledamot till ersättare för denne. Ersättaren
utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppgifter.
§ 9 LEDAMÖTERNAS OCH ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock
alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat tjänstgöra, men
som kommer längre ner i turordningen. Den ersättaren får dock inträda först
sedan pågående handläggning av ett ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av något annat hinder än jäv, får endast tjänstgöra igen om ersättarens
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 10 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta på det sätt som nämnden beslutar om.
§ 11 ERSÄTTARE SOM INTE TJÄNSTGÖR
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna, men inte i besluten. Ersättare har också rätt att få sin mening
antecknad i protokollet samt att inkomma med ett särskilt yttrande.
§ 12 JÄV
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas vara jävig i
ett ärende ska självmant ge det till känna.
§ 13 SAMMANTRÄDENA
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det
extra sammanträdet.
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.
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§ 14 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara offentliga.
Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Utskottssammanträden ska hållas inom stängda
dörrar.
§ 15 DELTAGANDE PÅ DISTANS
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 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
§ 16 NÄRVARORÄTT
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Förvaltningsdirektören har, om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara
vid nämndsammanträde och utskottssammanträden, och delta i
överläggningarna.
Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, annan nämnd
eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna, men inte i besluten.
I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra än
ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 17 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om varken
ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till ett sammanträde ska den
ledamot som tjänstgjort längst tid i nämnden göra det. Om flera ledamöter har
tjänstgjort lika länge ska den äldste av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid sammanträdet,
senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen får ske digitalt.
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Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett.
I undantagsfall får kallelsen ske inom annan tid och på något annat sätt.
§ 18 PROTOKOLL OCH BESLUTSFÖRHET
Vid sammanträdena ska protokoll föras i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Ordföranden ansvarar för protokollet. Regler om beslutsförheten i nämnd
återfinns i kommunallagen.
§ 19 RESERVATION
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet av ett beslut
kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera sig ska anmäla detta före
sammanträdets slut.
Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation. Reservationen
ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska lämnas in före den tidpunkt
som fastställts för protokollets justering. Om motiveringen lämnas senare ska
nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 20 SÄRSKILT YTTRANDE
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har närvarat vid ett beslut kan lämna
ett särskilt yttrande. Även närvarande ersättare som inte tjänstgör kan lämna ett
särskilt yttrande. Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt och föras in i
protokollstexten. Det särskilda yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har
fastställts för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in senare
ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 21 NÄMNDINITIATIV
Varje ledamot och tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att väcka ärenden i
nämnden.
§ 22 JUSTERING AV PROTOKOLL
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet. Nämnden
eller nämndens ordförande bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska
dock vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokollet undertecknas av sammanträdets ordförande och ledamoten som
justerat protokollet.
Nämnden kan besluta att ett beslut ska justeras omedelbart. Innan nämnden
fattar ett sådant beslut ska protokollstexten redovisas om nämnden så kräver det.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på kommunens
anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska också framgå var protokollet
förvaras.
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Nämndens befogenheter
§ 23 PROCESSBEHÖRIGHET
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har rätt inom
sitt verksamhetsområde, att på kommunens vägnar, träffa överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå avtal och förlikning.
§ 24 AVSKRIVNING AV FORDRINGAR
Nämnden har rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran.
§ 25 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Ordföranden eller någon av vice ordförandena ska underteckna avtal samt andra
handlingar och skrivelser som nämnden beslutar om. Nämnden ska besluta om
hur firmateckning ska ske i nämndens namn och vem som ska underteckna
handlingar. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens
ordförande eller någon av vice ordförandena med kontrasignering av
förvaltningsdirektör.
Delegat som fattat beslut med stöd av nämndens delegationsordning får ensamt
underteckna avtal, andra handlingar, dokument och skrivelser som omfattas av
delegationsbeslutet eller är ett led i eller en direkt följd av beslutet, om inte
nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet.
§ 26 DELGIVNING
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, någon av vice ordförandena,
förvaltningsdirektör eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 27 ANSVAR FÖR ADMINISTRATIONEN
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden
fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga
regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen
om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
dataskyddsförordningen.
§ 28 FÖRVARING AV HANDLINGAR
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens handlingar enligt
arkivlagen, riktlinjen för hantering av arkiv och informationshanteringsplanerna.
Skyddsvärda handlingar såsom t.ex. originalavtal, värdehandlingar och
sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett säkert och tryggt sätt.
§ 29 PERSONUPPGIFTSANSVAR
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen med
tillhörande lagar och förordningar, för de personuppgifter som behandlas inom
nämndens verksamhetsområde.
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§ 30 BUDGETPROCESSEN, RAPPORTERING OCH REDOVISNING
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid
och enligt de riktlinjer som gäller för staden. Nämnden ska årligen till fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under året, på det sätt som kommunstyrelsens bestämmer.
§ 31 TILLGÄNGLIGHET OCH ÖPPETHÅLLANDE
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat
annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att
den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.
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1 januari 2023

Gäller t o m
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Stadsledningskontoret

Bilaga 2 - Sammanställning av synpunkter i remissvar avseende översyn av reglementen i
ärende KS2018/02087
Remissinstans

Synpunkt

Kommentar

ÖFN

§ 2 Övrigt
I paragrafen anges att överförmyndarnämnden får utföra uppgifter helt eller delvis åt
annan kommun. Överförmyndarförvaltningen i Västerås handlägger ärenden åt
Överförmyndaren i Sala. Överförmyndarnämnden i Västerås utför däremot inga
uppgifter för Sala kommun. Med anledning av detta samt att paragrafen endast anger
vad som anges i 9 kap. 37 § kommunallagen anser överförmyndarnämnden att § 2 kan
tas bort ur reglementet.
§ 4 Antal ledamöter och ersättare
I förslaget anges nämnden ska ha nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. I enlighet
med 19 kap. 5 § Föräldrabalken kan överförmyndarnämnden ha tre ledamöter.
Överförmyndarnämnden har i dagsläget fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.
Enligt 19 kap. 5 § Föräldrabalken ska överförmyndarnämnden ha minst tre ledamöter.
Överförmyndarnämnden föreslår att reglementet får följande skrivning:

Kommunfullmäktiges beslut i ärende 2019/01076 om att
överförmyndarnämnden får utföra uppgifter åt annan
kommun kvarstår. Avtalet mellan Sala och Västerås innebär
att överförmyndarnämnden utför uppgifter åt annan
kommun.

ÖFN

§ 4 rättas så att rätt antal återges i reglementet. SK har valt att
genomgående i strukturen ange antalet ledamöter och
ersättare vilket motsvarar alternativ 1 i SKR:s mall.

Antal ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden ska väljas av kommunfullmäktige
till det antal fullmäktige bestämmer. Antalet ledamöter får dock inte understiga tre.
ÖFN

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande

Rättas.
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I förslaget anges att kommunfullmäktige ska välja en ordförande, en förste vice
ordförande och en andre vice ordförande. Enligt Föräldrabalken 19 kap. 11 § ska
överförmyndarnämnden ha en ordförande och en vice ordförande.
Överförmyndarnämnden föreslår att reglementet får följande skrivning.
Val av ordförande och vice ordförande
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en vice
ordförande. Dessa två utgör nämndens presidium.
Om ordförande eller vice ordförande avgår under denna tid ska kommunfullmäktige
genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
ÖFN

§ 8 Beslutfattande i presidiet
Överförmyndarnämnden föreslår att § 8 ändras till att använda skrivelsen som finns i
19 kap. § 14 Föräldrabalken. Överförmyndarnämnden föreslår att reglementet får
följande skrivning.
Delegation
Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till
tjänstgöring eller en anställd hos överförmyndarförvaltningen att på nämndens
vägnar avgöra vissa grupper av ärenden.
Nämnden skall i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som uppdraget omfattar.
Delegaterna ska redovisas i en
av överförmyndarnämnden upprättad delegationsordning.

Då det finns en specialreglering i 19 kap. 14 § Föräldrabalken
som bedöms innebär att presidiet inte kan ges rätt att fatta
beslut – bedömer SK att regleringen om beslutsfattande i
presidiet helt utgår i reglementet för ÖFN.

VÄSTERÅS STAD

3/23

Följande slag av ärenden får inte beslutas på något annat sätt än av nämnden
samfällt:
1. framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige,
2. beslut om entledigande av god man eller förvaltare p.g.a. olämplighet,
3. beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo,
4. beslut om vitesföreläggande,
5. beslut som delegat föreslår avslag på eller finner tveksamma.
ÖFN

§ 10 Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring
I förslaget anges i fjärde stycket att, om kommunfullmäktige bestämt
tjänstgöringsordning ska de tjänstgöra i enlighet med denna. I 19 kap. 5 § st. 4
Föräldrabalken anges att ”om ersättarna i överförmyndarnämnden inte utses genom
proportionellt val, skall också den ordning bestämmas i vilken ersättarna skall kallas
till tjänstgöring.” Överförmyndarnämnden föreslår att nuvarande skrivelse i fjärde
stycket ersätts med följande skrivning.

ÖFN avser sannolikt tredje stycket i § 10.
Den första meningen i tredje stycket ändras i enlighet med
ÖFN:s förslag på lydelse.

Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
ÖFN

§ 35 Öppethållande
I förslaget anges att nämndens kansli ska hållas öppet för allmänheten minst två
timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutar annat. I förvaltningslagen finns
inte längre något krav på öppettider. I förvaltningslagen finns istället krav på

SK bedömer att rubriken avseende regleringen kring
öppethållande även ska innehålla ordet tillgänglighet i
samtliga reglementen. Även texten under rubriken kommer
att justeras i samtliga reglementen i enlighet med regleringen
i 7 § förvaltningslagen. Förslaget på öppethållande om två
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tillgänglighet. Överförmyndarnämnden föreslår att reglementet får följande skrivning
vilken harmoniserar med kraven i förvaltningslagen.
Tillgänglighet
Nämndens kansli ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Nämndens kansli ska hållas öppet för
bokade besök från allmänheten minst två timmar per helgfri vardag om nämnden inte
beslutat annat.
Nämnden ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska
kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

timmar om nämnden inte beslutat annat, kvarstår. I
förvaltningslagens reglering av tillgänglighet ingår att
myndigheten är öppen för allmänheten även om det idag inte
finns reglerat antalet timmar.
Regleringen avser att ske på följande sätt i samtliga
reglementen:
§ [X] Tillgänglighet och öppethållande
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda
och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas.
Nämndens kansli ska hållas öppet för allmänheten minst två
timmar per helgfri vardag om nämnden inte beslutat annat.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet
som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter
gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen
om rätten att ta del av allmänna handlingar.

ÄN

Förvaltningen anser att äldrenämnden, i likhet med nämnden för personer med
funktionsnedsättning bör ha en punkt i 1 § som tydliggör att nämndens ansvar är
kopplat till 5 kap 4–6 §§ Socialtjänstlagen. Då individ- och familjenämnden ansvarar
för all socialtjänst som inte ansvaras för av äldrenämnden och nämnden för personer
med funktionsnedsättning bör därför även äldrenämndens ansvar utgå från

Förtydligande i punkt 1 införs i 1 § i ÄN reglemente
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lagstiftningen. Detta skulle tydliggöra gränserna för ansvaret mellan nämnderna
ytterligare. Förvaltningen ser även positivt på att individ och familjenämnden uttalat
har ansvar punkterna i den nya paragrafen, 2 §. I övrigt har förvaltningen inga
kommentarer
NF

Då individ- och familjenämnden ansvarar för all socialtjänst som inte ansvaras för av
äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning måste
ansvarsgränserna vara tydliga. Att införa en formulering där ansvaret kopplas till och
härrörs från lagstiftningen ställer sig därför förvaltningen sig positiv till. Förvaltningen
ser även positivt på att Individ och familjenämnden får ett förtydligande av ansvar
enligt den nya paragrafen, 2 §. I övrigt har förvaltningen inga kommentarer.

Inga förändringar behövs med anledning av yttrandet.

KDNS

§1 punkt 1, individuella programmet finns inte längre utan benämns nu som
individuellt val.
§1 punkt 7, ansvarsförhållandet mellan Tekniska nämnden samt Skultuna
kommundelsnämnd behöver förtydligas i reglementet gällande väghållningsansvaret.

Rättas.

KDNS

KDNS

§ 9 ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Det bör framgå att beslut om ersättare ska vara tidsbestämt för den tid då ordförande
eller vice ordförande är förhindrad att utföra uppdraget.

Frågan bör utredas – kommunstyrelsen föreslås för egen del
besluta om ett uppdrag till SK att utreda detta ansvar. Dialog
om väghållningsansvaret mellan TFF och KDNS har redan
inletts under hösten 2022. I dialog med TFF och Skultuna
stadsdelsförvaltning i oktober 2022 lyfts KDNS
väghållningsansvar enligt lagar och andra författningar med
bestämmelser om kommunens gator, vägar och broar ut ur
KDNS reglemente.
SK delar uppfattningen att uppdraget bör tidsbestämmas om
det finns förutsättningar för detta, men det får bedömas från
fall till fall.
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KDNS

§ 18 DELTAGANDE PÅ DISTANS
Det är Skultuna kommundelsnämnds uppfattning att regleringen av deltagande på
distans behöver ses över för att skapa ett mer enhetligt förhållningssätt inom Stadens
nämnder. Det är även nämndens uppfattning att regleringen att ordförande i varje
specifik nämnd ska fatta beslut om, och i vilken omfattning, enskilda ledamöter ska få
deltaga på distans riskerar de demokratiska värdena samt riskerar att skapa
godtycklighet i stadens samlade agerande.

Huvudregeln i kommunallagen är att nämndmöten ska ske
genom fysisk närvaro. Regleringen om distansdeltagande
bygger på regelverket i kommunallagen och
rekommendationer från SKR.

KDNS

Ytterligare verksamhetsområden
Skultuna kommundelsnämnds verksamhetsområde reglerar idag inte nämndens
arbete med kommundel/stadsdelsutvecklings arbete. Som kommundelsnämnd
arbetar vi med att stärka kommundelens attraktionskraft, demokratiska utveckling
och invånares möjligheter att påverka utvecklingen av kommundelen. Områden som
idag inte är reglerade i nämndens reglemente. Skultuna kommundelsnämnd vill därför
lyfta frågeställningen om stadsdelsutvecklingsarbetet bör regleras i nämndens
verksamhetsområde eller om detta ska anses vara en del i övriga regleringar. Inte
heller samverkan med andra aktörer är reglerat i förslaget till reglemente.
Det är därför Skultuna kommundelsnämnds uppfattning att förslaget kompletteras
med uppdraget att samverka med civilsamhälle och andra aktörer inom nämndens
ansvarsområde.

Ett nytt stycke läggs till under § 2 Övriga uppgifter.

Individ- och familjenämnden (IFN) och Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
(NIFF)
Enligt IFN:s reglemente § 1 punkt 6 och § 2 punkt 4 framkommer följande: § 1 punkt
6: de uppgifter i övrigt som enligt lag ankommer på socialnämnd och som inte särskilt
anförtrotts annan nämnd eller styrelse i kommunen.

Socialt förebyggande arbete enligt socialtjänstlagen har ingen
legal definition. Socialtjänstlagen är en ramlag och ger
kommunerna stora möjligheter att själva bestämma hur de vill
arbeta förebyggande utifrån de specifika utmaningar

KDNS

IFN

Detta ansvar följer redan av det ansvar som nämnden har i
reglementet.
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§ 2 punkt 4: Nämnden ansvarar för samverkan med andra berörda nämnder inom det
förebyggande sociala arbetet.
Enligt NIFF:s reglemente § 1 punkterna 2 och 3 framkommer följande:
§ 1 punkt 2: familjecentrum med förebyggande arbete enligt socialtjänstlagen, § 1
punkt 3: familjerådgivning enligt socialtjänstlagen,
Vad innebär ovanstående formuleringar för IFN:s ansvar för det förebyggande arbetet
enligt socialtjänstlagen? Har NIFF det totala ansvaret för förebyggande arbete enligt
socialtjänstlagen (§ 1 punkt 2) och IFN ett ansvar för att samverka med NIFF gällande
det förebyggande arbetet (§ 2 punkt4)? Individ- och familjeförvaltningen önskar ett
förtydligande avseende IFN:s ansvar gällande det förebyggande arbetet enligt
socialtjänstlagen.

respektive kommuner har. Följande regler i socialtjänstlagen
är dock socialt förebyggande arbete:
3:7 (missbruk och beroende)
5:1 (barn och unga)
5:5–6 (äldre och trygga bostäder)
5:7–8 (funktionsnedsatta)
För att svara upp mot IFN:s fråga om huruvida nämnden har
något ansvar för det förebyggande arbetet enligt
socialtjänstlagen, föreslås därför att det uttryckligen skrivs in
att IFN har ansvar för det förebyggande social arbetet som
inte anförtrotts någon annan nämnd.
För att skapa ytterligare tydlighet föreslås efter dialog med
KIFF att nuvarande lydelsen i punkten 10 i NIFF:s reglemente
utgår (”övriga frivilliga främjande, förebyggande och
stödjande verksamheter”;) och istället införs två nya punkter i
NIFF:s reglemente som avser ”förebyggarcentrum” och ”övrigt
främjande arbete”. Förebyggarcentrum läggs i punkten 10 och
övrigt främjande arbete läggs i punkten 14.
I reglementet för NIFF, ÄN, NF, GN och FSN skrivs in ett ansvar
för att samverkan med andra nämnder inom det
förebyggande sociala arbetet.
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I NIFF:s reglemente § 1 punkt 1 hänvisar man till lotterilagen. Lotterilagen upphävdes
2019-01-01 och den lag som gäller för kommunens ansvar för tillståndsgivning,
registrering och kontroll är Spelförordning (2018:1475).
ÄN:s reglemente
§ 1 punkt 1. De uppgifter som åvilar en socialnämnd enligt socialtjänstlagen
(2001:453) (SoL) avseende särskilda bestämmelser för äldre människor. Individ- och
familjeförvaltningen önskar ett tillägg till punkten med ”5 kap 4–6 §§ Socialtjänstlagen
(2001:453)” för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de sociala nämnderna.
MKN:s reglemente
§ 1 punkterna 6 och 12 hänvisar man till tobakslagen och lag om elektroniska
cigarretter och påfyllningsbehållare. Tobakslagen och Lag om elektroniska cigarretter
och påfyllningsbehållare upphävdes 2019-07-01. Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter utfärdades 2018-12-20 och denna lag innehåller bestämmelser om
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och
om användningen av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning
men som inte innehåller tobak.
Enligt 5 § hemvärnsförordningen ska hemkommunen ges tillfälle att yttra sig när
någon ansöker om att tjänstgöra som hemvärnssoldat. Det är Försvarsmakten som
skickar denna begäran. Försvarsmakten vill att hemkommunen ska yttra sig över om
personen ifråga är lämplig att bära vapen. Det framkommer inte i något av
reglementena vilken nämnd i Västerås Stad som ska ansvara för att yttra sig till
Försvarsmakten. Individ- och familjeförvaltningen (IFF) erhåller förfrågningar om
personerna förekommer i socialregistret och vid lämnat samtycke från personen
ifråga besvaras dessa förfrågningar. Individ- och familjenämnden gör dock inga

Rättas.

Se motsvarande kommentar från ÄN. Rättas.

Se motsvarande kommentar från MKN. Rättas i MKN:s
reglemente.

Ny punkt förs in under Uppgifter enligt speciallagstiftning i IFN
reglemente. Detta innebär att nämnden får ansvar för stadens
yttrande i dessa frågor till Försvarsmakten. Det blir upp till
nämnden att avgöra vad yttrandena ska innehålla i sak.
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bedömningar av om personen är lämplig att bära vapen då IFN menar att det inte
ligger inom IFN:s kompetens att göra sådana bedömningar
§2 Tillägg: Tillhandhålla kolloverksamhet (ligger felaktigt på Kulturnämndens förslag
till nytt reglemente)

Rättas.

NIFF
NIFF

§ 2 Tillägg: På uppdrag av Äldrenämnden driva mötesplats äldre
§ 2 Tillägg: Att leda och samordna kommunens trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete

Rättas. Nytt stycke under § 2 i NIFF reglemente
Ansvar för att leda och samordna övergripande och
strategiska trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor
ligger hos kommunstyrelsen. NIFF reglemente förtydligas vad
gäller ansvar för operativa trygghetsskapande uppgifter.

NIFF
NIFF
NIFF

§ 2 Ta bort: Nybyggarcentrum från punkt 8
§ 2 Förändra: Från punkt 5 flytta ”Fritidsgårdsverksamhet” till en egen rad
Sedan önskar vi ett ytterligare tillägg och det saknas i nämndens reglemente kring
”Personal – och arbetsgivaransvar”. Nämnden önskar att vara anställningsmyndighet
samt ha hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöområde för
Verksamhetsområde Idrott och Friluftsliv samt Verksamhetsområde Fritid och
Förebyggande, båda inom Kultur- Idrott- och Fritidsförvaltningen
§1 Justering/fråga: vi är tveksamma om ”Speciallagstiftning är helt korrekt för alla
dessa delar, Ersätta med t ex: "Uppgifter enligt speciallagstiftning, nationella mål och
dylikt?"

Rättas.
Rättas.
Sk bedömer inte att de nämnder som idag inte har ett
arbetsgivaransvar ska få ett sådant.

§1 Justering: Punkt 2, arbeta in ”Kulturskola” i punkt 1
§1 Justering: Att punkt 3 blir denna text: att vara arkivmyndighet enligt beslut i
fullmäktige och att därmed vara huvudman för stadsarkivet. Arkivmyndigheten utövar

Rättas.
Det är i reglementet som kommunfullmäktige beslutar om
arkivmyndighet. Ursprunglig lydelse kvarstår.

KUN

KUN
KUN

Samma rubriksättning tillämpas i samtliga nämnders
reglementen.
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tillsyn enligt arkivlagen samt ansvarar för vården av till stadsarkivet överlämnade
arkiv.
§2 Ta bort: Punkt 8 ”Tillhandhålla kolloverksamhet” (ska flyttas över till Nämnden för
idrott, fritid och förebyggande)

Rättas.

KUN

§2 Tillägg: att justera avgifter för anläggningar inom nämndens verksamhetsområde i
enlighet med kommunfullmäktige antagna principer

Rättas

KUN

§2 Justering: Att punkt 5 blir denna text: anta regler och riktlinjer för föreningsstöd
och liknande för fritids- och kulturföreningar samt kulturaktörer

SK föreslår att punkten hem delas i två delar med följande
lydelse (i numera § 1):
5. besluta om regler och riktlinjer för föreningsstöd, stöd till
fritids- och kulturföreningar samt kulturaktörer
6. bevilja stöd till föreningar samt kulturaktörer

KUN

§2 Justering: Att punkt 9 blir denna text: så som arkivmyndighet främja arkivens
tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning.

KUN

§ 5 Frågetecken kring denna. Vi har förstått att denna paragraf inte hanteras exakt så
här i dag i Västerås stad som detta förslag till nytt reglemente. Är det felskrivet eller är
det en förändring för hela Västerås stad som ska ske?
§31 Justering: Att hela paragrafen blir denna text: Nämnden ansvarar för vård och
förvaring av verksamhetens handlingar enligt arkivlagen, riktlinjen för hantering av
arkiv och informationshanteringsplan. Skyddsvärda handlingar såsom t.ex.
originalavtal, värdehandlingar och sekretessbelagda handlingar, ska förvaras på ett
säkert och tryggt sätt.

Rättas.
Lydelsen återfinns dock i kommunstyrelsens reglemente i och
med ansvarsöverflytt.
Rättas.

KUN

Rättas i samtliga nämnders reglementen.
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KUN

§33 Sedan önskar vi ytterligare förändring i nämndens reglemente kring ”Personal –
och arbetsgivaransvar”. Nämnden önskar att vara anställningsmyndighet samt ha
hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöområde för Verksamhetsområde Kultur,
Stödteamet samt direktören inom Kultur- Idrott- och Fritidsförvaltningen samt hela
förvaltningen Stadsarkivet. (Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande tar över
samma ansvar för två andra Verksamhetsområden inom Kultur- Idrott- och
Fritidsförvaltningen)

Sk bedömer inte att de nämnder som idag inte har ett
arbetsgivaransvar ska få ett sådant.

GSN

Skrivningen gällande att ett nämndreglemente innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente innebär att det kan finnas två eller flera
nämnder som enligt respektive reglemente har samma uppgifter. Om
kommunfullmäktige beslutar om ändring i ett reglemente som påverkar en annan
nämnds reglemente så ska kommunfullmäktige besluta om revidering av respektive
reglemente. Det är viktigt att den nämnd som berörs tydligt delges information om att
kommunfullmäktige har fattat ett särskilt beslut som innehåller bestämmelse som
avviker från nämndens reglemente. En ordning enligt den som beskrivs kommer också
försvåra insynen för invånare. Om den ordning som föreslås ska tillämpas är det
önskvärt att reglementen regelbundet ses över för istället föra in revideringarna i
reglementen och på så vis minimera antalet särskilda beslut. Grundskolenämnden
förordar att beslut som innebär långsiktiga förändringar i ett reglemente ska beslutas
genom att reglementet revideras och inte genom särskilda beslut
Synpunkter på avsnittet ”Verksamhetsområde”
Det uppdrag som grundskolenämnden respektive Skultuna kommundelsnämnd ges
kan delas in i två områden. Dels den specifika rollen som kommunen har som
skolhuvudman för den kommunalt drivna verksamheten, dels i rollen som

SK delar den bedömning som GSN gör att grunden i nämndens
uppdrag regleras i nämndens reglemente, men det går inte att
förhindra att fullmäktige fattar särskilda beslut som påverkar
nämndens uppdrag och ansvarsområde.

GSN

Västerås stad har valt att ha flera nämnder med pedagogiskt
ansvar.

VÄSTERÅS STAD
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hemkommun som ges kommunen i skollagen. Det innebär med den uppdelningen att
det idag, avseende tidigare nämnda ansvarsområden, i Västerås finns två nämnder
som är hemkommun i skollagens bemärkelse.
I skollagen regleras att enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för
fritidshem (ej kopplad till skolenhet). Grundskolenämnden beslutar idag om detta
samt utövar genom det tillsyn på de fritidshem som nämnden godkänt. I förslagen till
nya reglementen så framgår det inte om det gäller även inom Skultuna
kommundelsnämnds geografiska område. Det innebär att Skultuna genom föreslaget
reglemente skulle hantera eventuella ansökningar om godkännande som fristående
fritidshem (ej kopplad till skolenhet) inom kommundelsnämndens geografiska område
och genom detta också skulle bedriva tillsyn för sådana verksamheter.

Förtydligande kommer att ske i KDS-reglemente i linje med
det som GSN framför.

GSN

§ 4 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
I paragraf 5 framgår att ”Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till
nämnden för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då ordinarie
val till kommunfullmäktige hållits.” Detta är en förändring av större betydelse varför
grundskolenämnden vill lyfta fram att detta är något som borde ha framgått i det
tjänsteutlåtande som stadsledningskontoret tagit fram till ärendet. Nämnderna bör
tillträda snarast efter valfullmäktige.

Rättas för samtliga reglementen förutom för ÖFN som har att
följa specialregleringen i 19 kap 7 § 1 st Föräldrabalken
(”Överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och
ersättare väljas för fyra år, räknade från och med den 1
januari året efter det, då val i hela riket av
kommunfullmäktige ägt rum.”)

GSN

§ 6 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Enligt punkt 5 i paragrafen ska ordföranden se till att färdigberedda ärenden snarast
behandlas i nämnden. Det är inte helt tydligt vad som menas med snarast, det är inte
heller tydligt att förstå vem det är som avgör om ett ärende är färdigberett.
§ 7 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET

Formuleringen tar även sikte på ärenden som behandlas enligt
FL, där det finns ett skyndsamhetskrav i ärendehanteringen.
Ordföranden avgör om ärendet är färdigberett.

GSN

Beslut om arbetsformerna tas vid behov. Vi delar nämndens
synpunkt om att det är viktigt att det framgår av
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I paragrafen framgår att nämnden ska besluta om presidiets arbetsformer, det
framgår inte hur ofta nämnden ska besluta om dessa arbetsformer. För
grundskolenämndens del är sammansättningen i presidiet och beredningsutskottet
idag densamma. Om det finns en skiljelinje mellan utskott och presidiet blir det viktigt
att det framgår i arbetsformerna som nämnden beslutar om vad som är skillnaden.
Det vore önskvärt med en styrning kring om arbetsformer måste beslutas vid varje ny
mandatperiod.

arbetsformerna skillnaderna mellan presidiet och
beredningsutskottet.

GSN

§ 10 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
Paragrafen reglerar anmälan om förhinder samt inkallande av ersättare.
Grundskolenämnden anser att om detta ska regleras så är det önskvärt att det
beslutas om en gemensam ordning för samtliga nämnder i staden.

SK gör bedömningen att det inte finns behov av
stadsgemensamma rutiner för detta, utan det bör vara upp till
varje nämnd hur detta hanteras.

GSN

§ 12 UTSKOTT
I paragrafen framgår att nämnden ska besluta om utskottets arbetsformer. En snabb
kontroll av de arbetsformer som finns beslutade för de utskott som finns i staden idag
visar att det skiljer sig åt gällande om arbetsordningarna gäller för mandatperiod eller
inte. Det vore önskvärt med en styrning kring om arbetsformer måste beslutas vid
varje ny mandatperiod.

Beslut om arbetsformerna tas vid behov.

GSN

§ 19 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Av paragrafen framgår att ”Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av
handlingar skett.” Grundskolenämnden anser att det inte är tydligt vad som avses
med denna formulering. Syftar den till att informera om att det inte skickats ut några
handlingar till ärendet i samband med kallelsen eller syftar den till att informera om
vilka handlingar som finns i ärendet men som inte skickats ut.

Syftet med formuleringen är att visa på att det finns
handlingar som inte är utskickade. Se gärna kommentarerna i
SKR:s standardreglemente.
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§ 3 KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDEN
Det är bra att ansvaret för gemensamma upphandlingar tydliggörs och att det läggs på
kommunstyrelsen. Grundskolenämnden vill dock framföra att det är viktigt att det blir
tydligt hur detta ska gå till i praktiken då det innebär förändring jämfört med hur det
beslutas om upphandlingar idag. Skrivningen innebär att de pedagogiska nämnderna
inte längre kommer att kunna genomföra några nämndgemensamma upphandlingar
utan det kommer att behöva göras av kommunstyrelsen. Med det följer också att
kommunstyrelsen då blir avtalspart vilket skulle kunna ha påverkan på
avtalsuppföljning
Skrivningen gällande att ett nämndreglemente innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente innebär att det kan finnas två eller flera
nämnder som enligt respektive reglemente har samma uppgifter. Om
kommunfullmäktige beslutar om ändring i ett reglemente som påverkar en annan
nämnds reglemente så ska kommunfullmäktige besluta om revidering av respektive
reglemente. Det är viktigt att den nämnd som berörs tydligt delges information om att
kommunfullmäktige har fattat ett särskilt beslut som innehåller bestämmelse som
avviker från nämndens reglemente. En ordning enligt den som beskrivs kommer också
försvåra insynen för invånare. Om den ordning som föreslås ska tillämpas är det
önskvärd att reglementen regelbundet ses över för istället föra in revideringarna i
reglementen och på så vis minimera antalet särskilda beslut. Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden förordar att beslut som innebär långsiktiga förändringar i
ett reglemente ska beslutas genom att reglementet revideras och inte genom
särskilda beslut.

Stadsledningskontorets ledningsgrupp har bedömt att det
förslag som presenterats i remissförslaget (om
kommunstyrelsens ansvar för upphandlingar som berör två
eller fler nämnder) är olämpligt. Stadsledningskontoret
föreslår därför att nuvarande ordning kvarstår.

SK delar den bedömning som UAN gör att grunden i
nämndens uppdrag regleras i nämndens reglemente, men det
går inte att förhindra att fullmäktige fattar särskilda beslut
som påverkar nämndens uppdrag och ansvarsområde.
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UAN

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill uppmärksamma på att det i skollagen
inte finns något introduktionsprogram som heter det individuella programmet. Det
individuella programmet ersattes från och med höstterminen 2011 med fyra
introduktionsprogram.

Jämför kommentaren från KDNS på samma ämne.
Rättas.

UAN

Det uppdrag som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden respektive Skultuna
kommundelsnämnd ges kan delas in i två områden. Dels den specifika rollen som
kommunen har som skolhuvudman för den kommunalt drivna verksamheten, dels i
rollen som hemkommun som ges kommunen i skollagen. Det innebär med den
uppdelningen att det idag, avseende tidigare nämnda ansvarsområden, i Västerås
finns två nämnder som är hemkommun i skollagens bemärkelse.

Västerås stad har valt att ha flera nämnder med pedagogiskt
ansvar.

UAN

§ 5 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
I paragraf 5 framgår att ”Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till
nämnden för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då ordinarie
val till kommunfullmäktige hållits.” Detta är en förändring av större betydelse varför
grundskolenämnden vill lyfta fram att detta är något som borde ha framgått i det
tjänsteutlåtande som stadsledningskontoret tagit fram till ärendet. Nämnderna bör
tillträda snarast efter valfullmäktige.

Rättas.

UAN

§ 7 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
Enligt punkt 5 i paragrafen ska ordföranden se till att färdigberedda ärenden snarast
behandlas i nämnden. Det är inte helt tydligt vad som menas med snarast, det är inte
heller tydligt att förstå vem det är som avgör om ett ärende är färdigberett.

Formuleringen tar även sikte på ärenden som behandlas enligt
FL, där det finns ett skyndsamhetskrav i ärendehanteringen.
Ordföranden avgör om ärendet är färdigberett.

UAN

§ 8 BESLUTSFATTANDET I PRESIDIET
I paragrafen framgår att nämnden ska besluta om presidiets arbetsformer, det
framgår inte hur ofta nämnden ska besluta om dessa arbetsformer. För

Beslut om arbetsformerna tas vid behov. Vi delar nämndens
synpunkt om att det är viktigt att det framgår av
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grundskolenämndens del är sammansättningen i presidiet och beredningsutskottet
idag densamma. Om det finns en skiljelinje mellan utskott och presidiet blir det viktigt
att det framgår i arbetsformerna som nämnden beslutar om vad som är skillnaden.
Det vore önskvärt med en styrning kring om arbetsformer måste beslutas vid varje ny
mandatperiod.
§ 11 ANMÄLAN OM FÖRHINDER SAMT INKALLANDE AV ERSÄTTARE
Paragrafen reglerar anmälan om förhinder samt inkallande av ersättare. Utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden anser att om detta ska regleras så är det önskvärt att
det beslutas om en gemensam ordning för samtliga nämnder i staden.
§ 13 UTSKOTT
I paragrafen framgår att nämnden ska besluta om utskottets arbetsformer. En snabb
kontroll av de arbetsformer som finns beslutade för de utskott som finns i staden idag
visar att det skiljer sig åt gällande om arbetsordningarna gäller för mandatperiod eller
inte. Det vore önskvärt med en styrning kring om arbetsformer måste beslutas vid
varje ny mandatperiod.
§ 20 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Av paragrafen framgår att ”Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av
handlingar skett.” Grundskolenämnden anser att det inte är tydligt vad som avses
med denna formulering. Syftar den till att informera om att det inte skickats ut några
handlingar till ärendet i samband med kallelsen eller syftar den till att informera om
vilka handlingar som finns i ärendet men som inte skickats ut.

arbetsformerna skillnaderna mellan presidiet och
beredningsutskottet.

§ 3 KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDEN
Det är bra att ansvaret för gemensamma upphandlingar tydliggörs och att det läggs på
kommunstyrelsen. Grundskolenämnden vill dock framföra att det är viktigt att det blir

Stadsledningskontorets ledningsgrupp har bedömt att det
förslag som presenterats i remissförslaget (om
kommunstyrelsens ansvar för upphandlingar som berör två

SK gör bedömningen att det inte finns behov av
stadsgemensamma rutiner för detta, utan det bör vara upp till
varje nämnd hur detta hanteras.
Beslut om arbetsformerna tas vid behov.

Syftet med formuleringen är att visa på att det finns
handlingar som inte är utskickade. Se gärna kommentarerna i
SKR:s standardreglemente.
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tydligt hur detta ska gå till i praktiken då det innebär förändring jämfört med hur det
beslutas om upphandlingar idag. Skrivningen innebär att de pedagogiska nämnderna
inte längre kommer att kunna genomföra några nämndgemensamma upphandlingar
utan det kommer att behöva göras av kommunstyrelsen. Med det följer också att
kommunstyrelsen då blir avtalspart vilket skulle kunna ha påverkan på
avtalsuppföljning
Skrivningen gällande att ett nämndreglemente innehåller bestämmelse som avviker
från vad som föreskrivs i detta reglemente innebär att det kan finnas två eller flera
nämnder som enligt respektive reglemente har samma uppgifter. Om
kommunfullmäktige beslutar om ändring i ett reglemente som påverkar en annan
nämnds reglemente så ska kommunfullmäktige besluta om revidering av respektive
reglemente. Det är viktigt att den nämnd som berörs tydligt delges information om att
kommunfullmäktige har fattat ett särskilt beslut som innehåller bestämmelse som
avviker från nämndens reglemente. En ordning enligt den som beskrivs kommer också
försvåra insynen för invånare. Om den ordning som föreslås ska tillämpas är det
önskvärd att reglementen regelbundet ses över för istället föra in revideringarna i
reglementen och på så vis minimera antalet särskilda beslut. Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden förordar att beslut som innebär långsiktiga förändringar i
ett reglemente ska beslutas genom att reglementet revideras och inte genom
särskilda beslut.
I nuvarande reglemente har förskolenämnden fullmäktiges uppdrag att fullgöra
kommunens uppgifter avseende kommunal pedagogisk omsorg. Detta är något som
inte finns med i det nya förslaget till reglemente. Uppdrag att fullgöra kommunens
uppgifter avseende kommunal pedagogisk omsorg ges dock fortsatt till Skultuna

eller fler nämnder) är olämpligt. Stadsledningskontoret
föreslår därför att nuvarande ordning kvarstår.

SK delar den bedömning som FSN gör att grunden i nämndens
uppdrag regleras i nämndens reglemente, men det går inte att
förhindra att fullmäktige fattar särskilda beslut som påverkar
nämndens uppdrag och ansvarsområde.

Rättas. Första stycket i § 1 revideras enligt önskemål.
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kommundelsnämnd. I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande framgår det inte att
kommunal pedagogisk omsorg är bortplockat från förskolenämndens uppdrag. För de
fall förskolenämnden inte får fullmäktiges uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter
avseende kommunal pedagogisk omsorg så innebär det att Skultuna
kommundelsnämnd kommer att få hela det ansvaret. Förskolenämnden anser att
detta ansvar fortsatt bör ligga även på förskolenämnden. Förskolenämnden bedriver
idag kommunala pedagogisk omsorg genom nattis.
FSN

I Skultunas reglemente så undantas tillsyn av fristående förskoleverksamhet och
fristående verksamhet inom ramen för pedagogisk omsorg utifrån att
förskolenämnden har detta ansvar. I förskolenämndens reglemente framgår att
nämnden ansvarar för godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt
till bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens
tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt att detta gäller även inom
Skultuna kommundelsnämnds geografiska område. Förskolenämnden vill
uppmärksamma på att det vore bra om det fördes in i Skultunas reglemente att
Skultuna kommundelsnämnd heller inte ansvarar för godkännande av fristående
förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk
omsorg. Den nuvarande lydelsen innebär att Skultuna kommundelsnämnd har
möjlighet att godkänna fristående förskolor och besluta om rätt till bidrag för
bedrivande av fristående pedagogisk omsorg inom sitt geografiska område. Det är
dock förskolenämnden som har uppdraget att utföra tillsynen för dessa huvudmän.
Detta blir heller inte rätt utifrån skollagens reglering då det följer att den kommun
som godkänt huvudmannen eller beviljat rätt till bidrag är den som har tillsyn över
huvudmannen.

Rättas. Förtydligande i KDNS reglemente.
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FSN

§ 3 KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDEN
Det är bra att ansvaret för gemensamma upphandlingar tydliggörs och att det läggs på
kommunstyrelsen. Grundskolenämnden vill dock framföra att det är viktigt att det blir
tydligt hur detta ska gå till i praktiken då det innebär förändring jämfört med hur det
beslutas om upphandlingar idag. Skrivningen innebär att de pedagogiska nämnderna
inte längre kommer att kunna genomföra några nämndgemensamma upphandlingar
utan det kommer att behöva göras av kommunstyrelsen. Med det följer också att
kommunstyrelsen då blir avtalspart vilket skulle kunna ha påverkan på
avtalsuppföljning

Stadsledningskontorets ledningsgrupp har bedömt att det
förslag som presenterats i remissförslaget (om
kommunstyrelsens ansvar för upphandlingar som berör två
eller fler nämnder) är olämpligt. Stadsledningskontoret
föreslår därför att nuvarande ordning kvarstår.

MKN

§ 1 punkt 4. Bör ändras till ”utövar kontroll som ankommer på kommunen enligt
livsmedelslagstiftningen”. Kommentar: Det sker ingen prövning av
livsmedelslagstiftningen på kommunal nivå längre. Kontrollen sker utifrån EUförordningar varför det är tydligare att ersätta ”livsmedelslagen” med
”livsmedelslagstiftningen”.
§ 1 punkt 6. Bör ändras till ”prövar och utövar tillsyn som ankommer på
kommunen enligt lag om tobak och liknande produkter”. Kommentar: Sedan 2019
sker tillståndsprövning enligt tobakslagstiftningen. Regleringen av e-cigaretter
ingår nu i samma lag som tobak.

Rättas.

MKN

§ 1 punkt 7. Bör ändras till ”utövar kontroll” istället för ”utövar tillsyn” då det är
den terminologi som används i lagstiftningen kring receptfria läkemedel.

Rättas.

MKN

§ 1 punkt 12. Punkten utgår då denna lag är upphävd och området nu ingår i lag
om tobak och liknande produkter.

Rättas.

MKN

Rättas.

VÄSTERÅS STAD

20/23

MKN

I beslut i kommunfullmäktige kring 2010 tilldelades miljö- och konsumentnämnden ansvaret för tillsynen av kommunala naturreservat. Det arbete som är
kopplat till naturvård är delat på flera nämnder. Det är dock något oklart vilka
nämnder som har ansvaret för respektive delområde. Det skulle vara önskvärt om
detta förtydligades i samband med uppdateringen av nämndernas reglementen.

Frågan bör utredas – kommunstyrelsen föreslås för egen del
besluta om ett uppdrag till SK att utreda hur naturvården ska
fördelas mellan de berörda nämnderna.

BN

Enligt nuvarande reglemente väljs nämnden från och med det sammanträde
under valåret då fullmäktige förrättar val av ledamöter och ersättare intill det
sammanträde nästkommande valår, då motsvarande val förrättas nästa gång.
Denna ordning bör kvarstå.

Rättas i samtliga reglementen.

BN

1§, Uppgifter inom plan- och byggnadsväsende avseende ansvaret för den fysiska
planeringen vad avser användning av mark och vatten” ska hänvisas till plan- och
bygglagen (PBL) istället för plan- och byggförordningen (PBF). Texten ”samt
bebyggelseutveckling” ska strykas då det inte finns stöd i vare sig PBL eller PBF,
alternativt flyttas till § 2 Övriga uppgifter.

”bebyggelseutvecklingen enligt plan- och byggförordningen”
stryks.

BN

§1, punkt 3 bör strykas i sin helhet eftersom det inte är juridiskt bindande utan
endast redovisar stadens viljeriktning. Beslut om planbesked ska alltid följa
gällande översiktsplan.

Punkten kvarstår då den anger vilken nämnd i staden som får
fatta planbesked men flyttas till § 3. Hänvisningen till lagrum i
PBL kompletteras till att ange 5 kap. 2-5b §§ plan och
bygglagen.

BN

§ 1, punkt 5: här har det smugit sig in ett ord för mycket, berör, som ska tas bort.
Punkten bör även flyttas till § 3 eftersom ansvaret enligt lag åligger
kommunfullmäktige och byggnadsnämnden utför detta på delegation.

Rättas och flyttas till § 3.

BN

§ 1, punkt 7: styrs inte av lag och flyttas därför till § 2 Övriga uppgifter.

Flyttas.
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§ 3 Delegation från kommunfullmäktige föreslås få tre nya punkter:
•
•

ansvarar för belägenhetsadresser enligt lag om lägenhetsregister
ansvaret för strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken med givande av dispens
och utövande av tillsyn över strandskyddade områden

•

ansvarar för stadens drönarverksamhet.

De två första punkterna läggs till. När det gäller
drönarverksamheten pågår en analys av Juridikenheten i
samverkan med SBF om hur ansvaret för drönarverksamheten
i staden bäst kan regleras.

TN

Det bör övervägas om dagens ansvar för natur- och kulturreservat hos TN ska
preciseras i reglementet?

Ansvaret för skötseln av reservaten förs in i reglementet
under § 2.

TN

Staden behöver förtydliga vilken nämnd som ansvarar för renhållning av
vattenytan på Mälaren. Detta ansvar finns inte i något reglemente idag.

Frågan bör utredas – kommunstyrelsen föreslås för egen del
besluta om ett uppdrag till SK att utreda detta ansvar.

TN

Plan för sanering av olje- och kemikalieutsläpp. Ska detta ligga kvar hos TN eller
har ansvaret överförts till Vafab?

Om ansvaret ska flytts över behöver fråga först utredas.

TN

Ett arbete pågår kring framtida former för förvaltning av Mälarcampingen. Det kan
påverka ansvarsfördelningen mellan TN och fastighetsnämnden.

TN

Det behöver tydliggöras vilken nämnd som har det samlade ansvaret för stadens
bestånd av skyddsrum.

Staten ansvarar för skyddsrumsfrågan. Västerås stad har som
fastighetsägare ett ansvar för bl.a. underhålla skyddsrum.
MSB ansvarar för att hålla samman arbetet med att utveckla
befolkningsskydd med varningssystem, skyddsrum och
utrymning och inkvartering. MSB kontrollerar bland annat att
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mängden skyddsrum bevaras. Fastighetsägare har ansvar att
ställa i ordning skyddsrum ifall regeringen fattar beslut om
höjd beredskap. Fastighetsägaren både äger och ansvarar för
att underhålla skyddsrummet.
TN

I TN:s reglemente under Övriga uppgifter står: TN ansvarar för utvecklingsfrågor
inom verksamhetsområdet. Detta kan tas bort och ersättas med följande tillägg i
reglementet;
Förslag på tillägg till punkten Verksamhetsansvar (§4 Ansvar för verksamheten) i
samtliga nämnders reglementen:
- X-nämnden ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ
rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor.

Förslaget införs i samtliga reglementen.

TN

Egenregi – Produktion

Det är oklart om nämnden önskar att all denna text ska föras
in i reglementet.

•

Verksamheten ska bedrivas så att den står sig väl i konkurrens med andra
utförare och i jämförelse med andra kommuner. Produktion ska ta hänsyn
till de beställande nämndernas mål för verksamhetens inriktning och
uppföljning.

•

Produktion ska aktivt bidra med förslag på utveckling av befintliga
beställningar eller förslag på nya beställningar som skapar mernytta för
invånarna i staden. Produktion ska verka under bolagsliknande former
med uppdrag att optimera verksamhetsområdet och koncernnyttan.

De punkter nämnden för fram bör hanteras inom ramen för
en annan typ av styrdokument.
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•

Produktions ekonomi ska särredovisas för att säkerställa
konkurrensneutralitet vid deltagande i Västerås stads koncerns
upphandlingar. Totalt sett ska intäkter och kostnader balansera för
Produktion om inget annat beslutats av tekniska nämnden.

•

Tekniska nämnden ska, enligt ”Riktlinje för konkurrensutsättning av
kommunalt finansierad verksamhet”, beakta egenregins konkurrenskraft
vid beslutsfattande av styrdokument vilket innebär att Produktions
påverkan redan är beaktad när beslut fattats.
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Förord
I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder i kommuner och landsting/
regioner. Det är en reviderad utgåva av det underlag till reglemente som ursprungligen gavs ut av Svenska
Kommunförbundet 1992. Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett
exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
För att underlätta anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Författare till skriften har varit förbundsjuristen Lena Dalman med biträde av förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma
vid avdelningen för juridik.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll mars 2019.
Stockholm, mars 2019

Germund Persson
Avdelningen för juridik

Upplysningar om innehållet
Lena, Dalman, lena.dalman@skl.se
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REGLEMENTE FÖR STYRELSE OCH NÄMNDER
INLEDNING
Detta är ett styrelse- och nämndreglemente. Som bakgrund till reglementet och kommentarerna till detta
beskrivs i kapitel 1 fullmäktiges uppgifter i förhållande till styrelsen och nämnderna. Detta avsnitt är inte
avsett att ingå i själva reglementet.
Den första delen av reglementet innehåller för styrelsen specifika bestämmelser (avsnitt A).
Därefter kommer för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser (avsnitt B).
Dessa är alltså tänkta att, om inte annat anges, kunna tas in såväl i styrelsens som i nämndernas reglementen.
Liksom i föregående upplaga har vi uteslutit specialbestämmelser för olika nämnder, eftersom
utformningen av sådana uppvisar mycket stora lokala variationer. Vissa bestämmelser i avsnitt A är dock
av intresse för nämnderna. Detta gäller 1 § (nämndens uppgifter, som alltid måste anges), 6 § (ekonomi och
medelsförvaltning om denna ska ligga hos nämnden), 7 § (om fullmäktige har delegerat uppgifter till nämnden), 8 § (personalpolitik om denna är decentraliserad), 9 § (uppföljning) och 10 § (processbehörighet om
denna enligt reglemente ska ligga hos nämnden).
En viktig inskränkning är att vi inte har redovisat något särskilt reglemente för landstingsstyrelse/ regionstyrelse och landstingskommunala nämnder. Orsaken till detta är att vi har ett förhållandevis litet antal
landsting/regioner och att de olika landstingen/regionerna uppvisar stora organisatoriska olikheter. I stora
delar kan dock bestämmelserna användas även av landstingen/regionerna.
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KAPITEL

1

FULLMÄKTIGES UPPGIFTER
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller
enligt statlig myndighets beslut.
Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL
eller andra författningar.
Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
ramar för kommunens upplåning,
övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
mottagande av donationer,
mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.
Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.
Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA STYCKET
Det här avsnittet utgör utgångspunkten för hela reglementet. Ramlagen för den kommunala verksamheten
är KL med bl.a. regler om ansvar och beslutsformer. Läsaren erinras om att det vid sidan av KL finns ytterligare speciallagar som reglerar den kommunala verksamheten.
TREDJE STYCKET
Här behandlas fullmäktiges uppgifter. Dessa regleras i grunden i 5 kap. 1 § KL. Denna paragraf är dock
allmänt hållen. Den lämnar ett utrymme för fullmäktige att själv bestämma vilka olika ärendetyper som
fullmäktige vill ha beslutanderätt i. Därför har här tagits in en katalog över vilka ärenden fullmäktige ska
besluta i. Paragrafen är tänkt som ett förtydligande av gränsen mellan fullmäktige å ena sidan samt styrelse/nämnder å andra sidan.
5 kap. 1 § KL reglerar inte bara gränsen för vad som kan delegeras till nämnd med stöd av 5 kap. 2 § KL
och vad som tillhör fullmäktiges exklusiva beslutsområde. Den klargör tillsammans med 6 kap. 3 § KL
också fördelningen av beslutanderätten mellan fullmäktige och nämnderna. Av 6 kap. 3 § KL följer att
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nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för den förvaltande verksamheten t.ex. inom
egendoms- och medelsförvaltningen.
Katalogen ska ses som ett exempel och måste anpassas till lokala förhållanden.
FJÄRDE STYCKET
Begreppet kommunalråd, liksom landstingsråd och oppositionsråd definieras i 4 kap. 2 § KL. Dessa förtroendevalda ska fullgöra sitt uppdrag på hel- eller deltid. Det är inte obligatoriskt att ha kommunalråd. Fullmäktige bestämmer hur många kommunalråd det ska finnas, deras ansvarsområden och deras benämning,
samt utser personerna.
En nyhet i 2017 års KL är att ett kommunalråd inte behöver inneha något annat förtroendeuppdrag i kommunen (prop. 2016/17:171 s. 177). De får också väljas redan vid första sammanträdet i fullmäktige efter
valet.
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KAPITEL

2

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND
A. STYRELSENS UPPGIFTER
ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad
fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
FÖRETAG OCH STIFTELSER
4 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL
är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
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c.

3.
4.
5.
6.

handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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UPPFÖLJNINGSF UNKTION EN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och
art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDE RNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta
reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndes registerförteckning enligt
artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
1.
2.

i reglemente,
genom finansbemyndigande.

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
INFORMATION OCH SAMRÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
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ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast … dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
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NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta
i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är
beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.
2.
3.
4.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte
styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
JUSTERING AV PROTOKOLL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
UTSKOTT
44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
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Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att
kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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KAPITEL

3

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND MED KOMMENTARER
A. STYRELSENS UPPGIFTER

ALLMÄNT OM STYRELSEN S UPPGIFTER
1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens/landstingets verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens/landstingets utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen
(2017:725), KL, och annan lagstiftning.
Kommentar: Paragrafen reglerar mer översiktligt styrelsens roll och vilka olika funktioner den ska ha. Systematiken skiljer sig något åt från den som anges i KL. I reglementet får styrelsen fyra funktioner/uppgifter:





ledningsfunktionen,
styrfunktionen,
uppföljningsfunktionen och
särskilda uppgifter

Första stycket
I första stycket klargörs att styrelsen ska ha helhetsansvaret för kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta innebär inte att styrelsen har det primära verksamhetsansvaret
överallt, utan att styrelsen mer har en sammanhållande roll. Detta kommer till uttryck i begreppet ”helhetsansvar”.
ANDRA STYCKET
Andra stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap. 1 § första stycket KL. Styrelsen intar en särställning bland
nämnderna genom att den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Styrelsen har att skaffa sig överblick över hela kommunförvaltningen och ska ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. KL ger dock som utgångspunkt inte styrelsen några särskilda maktmedel. Uppsikten
måste i princip anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om
Reglemente för styrelse och nämnder

19

det är möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. I 2017 års KL har dock
införts en möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen en stärkt ställning i förhållande till de övriga nämnderna, se nedan.
TREDJE STYCKET
KL möjliggör en hög grad av målstyrning. Nämnderna är enligt 6 kap. 5 § KL skyldiga att till fullmäktige
redovisa hur de fullgjort sina åtaganden som lämnats till dem inom ramen för ett finansbemyndigande.
Detta framgår också av 20 § i reglementet. På grund av beredningstvånget ska i princip alla ärenden gå via
styrelsen. Det är då naturligt att styrelsen åläggs en styrande och samordnande roll.
Mot bakgrund av styrelsens viktiga roll när det gäller styrningen, är det också naturligt att det i första hand
ankommer på styrelsen att ta fram styrdokument som kan antas av fullmäktige.
FJÄRDE STYCKET
Detta stycke motsvarar 6 kap. 11 § KL. Styrelsen ska ha ett övergripande uppföljningsansvar.
FEMTE STYCKET
Detta är en viktig täckbestämmelse. Förutom att den tar sikte på vissa angivna specialuppdrag klargör den
att de uppgifter som inte lagts på annan nämnd ska skötas av styrelsen. Bestämmelsen är viktig att ha med
för det fall att man glömt att ta upp någon uppgift i något annat reglemente.
ALTERNATIVA POLITISKA ORGANISATIONER
Reglementet utgår från den traditionella organisationen med styrelse och nämnder. På senare år har det blivit allt vanligare, framför allt i kommuner med litet antal invånare, att man kraftigt minskar antalet nämnder. Det mest extrema fallet är att man enbart har en styrelse med olika utskott samt en ”myndighetsnämnd”
(”utskottsmodellen”). Myndighetsnämnden får för det första hantera ärenden som rör tillsyn över den egna
verksamheten eller ärenden där kommunen själv uppträder som part. För att avlasta styrelsen i massärenden
får myndighetsnämnden också på många håll hantera individärenden. Motivet till denna alternativa organisationsform varierar. Att vitalisera fullmäktige och skapa helhetssyn nämns ofta som skäl. Ekonomiska
hänsyn tas säkerligen också många gånger. Genom att i princip koncentrera all politik till styrelsen, uppnår
man lättare en samsyn runt de ekonomiska prioriteringarna i kommunen. Kostnaderna för arvoden till förtroendevalda minskar också.
Det finns dock nackdelar med systemet. Från demokratisk synpunkt kan riktas invändningar när det blir så
få personer som engageras i den kommunala politiken. Styrelsen får ett mycket stort antal ärendetyper/ärenden att hantera, med risk att kvaliteten i handläggningen försämras. Mycket måste delegeras till utskotten,
vars ledamöter kan hämtas enbart ur nämnden. Sekretessfrågor kan också bli besvärliga, eftersom en sekretesskyddad uppgift inte får utnyttjas i annan verksamhet än där den inhämtats. Myndighetsnämnden kan
också, om den får funktionen som en renodlad ”jävsnämnd” (dvs. enbart hantera ärenden enligt 6 kap. 7 §
KL) få ett så litet antal ärenden att kompetensen i nämnden inte kan upprätthållas.
STÄRKT STÄLLNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Som ett svar på ovan nämnda alternativa politiska organisationer har i 2017 års kommunallag införts en
möjlighet för fullmäktige att ge styrelsen rätt att fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders verksamhet (6 kap. 8 § KL). Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
Om man vill ge styrelsen en förstärkt roll kan man tänka sig följande lydelse:
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KOMMUNSTYRELSEN FÅR FATTA FÖLJANDE BESLUT RÖRANDE NÄMNDERNAS VERKSAMHET:









Beslut om anställningsstopp,
Beslut om strategiska personalfrågor,
Beslut om stopp för ytterligare investeringar,
Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande ramar:…….,
Beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier
Beslut om etiska riktlinjer i kommunen
Slutligt beslut när två nämnder är oense

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.
Kommentar: Av propositionen till 2017 års lag framgår att det finns ett behov av att ge styrelsen ytterligare rättsliga befogenheter.1 De nya reglerna har införts i syfte att stärka styrelsens sammanhållande roll
och att förbättra styrelsens möjlighet att anlägga ett helhetsperspektiv på den kommunala verksamheten.
För att kommunstyrelsen ska få ökade styrmöjligheter över andra nämnder kräver kommunallagen att fullmäktige anger vissa specifika förhållanden och tydliga ramar härför. Fullmäktige måste alltså lägga stor
vikt på att ange i vilka fall kommunstyrelsen får fatta beslut. Detta är också viktigt inte minst från ansvarsoch revisionssynpunkt.
Bestämmelsen har utformats som en fakultativ bestämmelse, att kommunstyrelsen ”får” fatta beslut. Detta
betyder att det normala är att nämnderna fattar beslut i angelägenheterna ifråga, men att styrelsen kan gå in
när styrelsen ser behov av det. Ingenting hindrar dock att man utformar bestämmelsen som att styrelsen alltid fattar beslut i vissa angelägenheter.
Som framgår av katalogen ovan är det många ekonomiska beslut som läggs hos styrelsen. Tanken bakom
detta är att man utan att tvingas omorganisera verksamheten till ”utskottsmodellen” kan ge styrelsen bättre
styrmöjligheter. Katalogen ska inte ses som uttömmande, utan praxis får med tiden visa hur kommuner och
landsting utnyttjar regeln.
LEDNINGSFUNKTIONEN O CH STYRFUNKTIONEN
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas
kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Kommentar: Här regleras styrelsens övergripande ansvar för helheten i kommunen. Bestämmelsen är ett
utflöde av 6 kap. 1 § KL. Varje nämnd har att följa sitt reglemente och sörja för en ändamålsenlig organisation (se 6 kap. 6 § KL). I den här paragrafen åläggs styrelsen att sörja för att organisationen är ändamålsenlig på ett övergripande plan.
Styrelsen ska också samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämnderna. Vid behov kan styrelsen enligt 6 kap. 11 § KL också behöva göra framställningar om ändringar i reglementen.

1

Prop. 2016/17:171 s. 160
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STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
3 § Styrelsen ska
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning.
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem
och förtroendemannaregister,
ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen är avsedd att ge styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva ledningsfunktionen
enligt 6 kap. 1 § KL. Paragrafen ska ses som ett exempel och måste anpassas efter lokala förhållanden.
Styrelsen har också en rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 38 § KL. Denna regleras i 9 § femte punkten.
FJÄRDE PUNKTEN:
Vad gäller säkerhetsfrågorna tar punkten sikte på de interna/verksamhetsegna säkerhetsfrågorna. I detta
ansvar ligger att identifiera risker, upprätta/ kontinuerligt uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser samt att
vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller motverka att riskerna förverkligas. Det kan innebära allt från
förebyggande säkerhetsarbete till att se till att adekvat försäkringsskydd finns.
SJUNDE OCH ÅTTONDE PUNKTEN:
Här regleras styrelsens roll när det gäller högre tjänstemän. Direktören ska enligt 7 kap. 1 § KL utses av
styrelsen. Styrelsen ska också besluta om en instruktion för kommundirektören. Lämpligen sker framtagandet av instruktion i samråd med direktören. Utseendet av kommundirektör och beslut om instruktion kan
inte delegeras.
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Vi har i detta reglemente även lagt på styrelsen att anställa förvaltningschefer. Jämför 18 § detta reglemente. Någon lagreglering om detta finns inte. Lagstiftaren har ej heller föreskrivit något krav på instruktion för förvaltningschefer. Det finns dock inte något lagligt hinder mot att upprätta instruktion (se prop.
2016/17:171 s. 202).
TIONDE PUNKTEN:
Punkten tar sikte på sådana program som regleras i 5 kap. 3 § KL och som ska antas av fullmäktige minst
en gång per mandatperiod. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagen innehåller
inget krav på att motsvarande program ska upprättas för verksamheter i egen regi. Det finns dock inget som
hindrar detta.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Styrelsen får här ett generellt uppdrag att besluta om hur fullmäktiges ärenden ska beredas, såvida inte fullmäktige beslutat något annat. Detta följer av 6 kap. 13 § KL. Styrelsen ges också rätten att delegera beslut
angående remiss av dessa ärenden till enskild förtroendevald. Detta kan vara en praktisk lösning för att påskynda beredningsprocessen.
Bestämmelsen i 3 § ska ses som ett utflöde av det övergripande ansvar för att samordna olika frågor i kommunen som styrelsen har. Det kan handla om













viss planering av användningen av mark och vatten samt utveckling av strategiskt viktiga områden,
miljö-, klimat-, mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor,
natur- och vattenvårdsfrågor,
bostadsfrågor,
energifrågor inklusive frågor om energihushållning,
statistik och samhällsanalys,
utvecklingen av kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet,
kommunens utveckling när det gäller e-tjänster (e-samhället),
trafikförsörjning och infrastruktur,
utveckling av näringslivet och sysselsättning inklusive ett gott företagsklimat,
regionalt, nationellt och internationellt arbete,
kommunens varumärke och attraktivitet.

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i enlighet med av fullmäktige antagna reglementen. Vi har valt att inte ta in ovan nämnda punkter i själva reglementstexten,
eftersom detta kan skapa osäkerhet kring nämndernas ansvarsområden.
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FÖRETAG OCH STIFTELS ER
4 § Styrelsen ska
1.

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2.
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3.
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4.
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5.
årligen, senast den … i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full
mäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6.
svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på styrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 §, 9 § och 10 § KL. I
förslaget har dock en skärpning lagts in i förhållande till KL. Det gäller fjärde punkten där styrelsen åläggs
att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. Enligt 6 kap. 10 § KL omfattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även handelsbolag och ekonomiska föreningar i begreppet företag.
KOMMUNALFÖRBUND
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommentar: För det fall kommunen är medlem i ett kommunalförbund, ska styrelsen utöva uppsikt även
över dessa, 6 kap. 1 § andra stycket KL. De förstärkta reglerna om uppsikt omfattar inte kommunalförbund,
se SKL:s cirkulär 12:50, som kan laddas ner på www.skl.se.
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING
6 § Styrelsen ska
1.

2.

ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,

3.

upprätta förslag till budget i enlighet med KL,

4.

se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
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5.
6.

upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Kommentar:
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Enligt 6 kap. 13 § 2 p KL åligger det styrelsen att ta hand om den ekonomiska förvaltningen. Detta begrepp
omfattar både medelsförvaltning och egendomsförvaltning.
När det gäller medelsförvaltningen finns särskilda regler för kommunens medelsplacering i 11 kap. 2-4 §§
KL. Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Reglementsbestämmelsen är skriven utifrån den förutsättningen att styrelsen har hand om hela kommunens
medelsförvaltning. Enligt 6 kap. 14 § KL kan dock fullmäktige besluta att en nämnd helt eller delvis ska
ha hand om sin egen medelsförvaltning. Kommunen kan t.ex. ha en fastighetsnämnd för förvaltning av
kommunens fasta egendom. Väljer man en sådan lösning måste fastighetsförvaltningen undantas i styrelsens reglemente samtidigt som uppgiften i fråga anges i fastighetsnämndens reglemente.
Beträffande upplåning av medel ligger givetvis alltjämt den principiella beslutanderätten på fullmäktige.
Placering av medel är däremot en förvaltningsuppgift där beslutanderätten automatiskt tillkommer styrelsen. Styrelsen kan också med stöd av KL:s delegationsbestämmelser delegera beslutanderätten till exempelvis en anställd.
Under ekonomisk förvaltning har även förts donationsförvaltningen. Om donator i stiftelseurkunden har
föreskrivit annat om förvaltningen gäller donators föreskrifter i stället för vad som anges i reglementet.
TREDJE – FEMTE PUNKTEN
Styrelsen ska enligt 11 kap. 8 § KL före oktober månads utgång upprätta förslag till budget.
Styrelsen bestämmer också när nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag, 11 kap. 9 § KL. Det är
mycket vanligt att budgetprocessen pågår under en stor del av året och att en preliminärbudget upprättas
redan under sommaren. Det är då viktigt att ett definitivt budgetbeslut verkligen fattas av styrelsen under
hösten, så att fullmäktige kan fastställa budgeten före november månads utgång. De år val har hållits i hela
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige, 11 kap. 10 § andra stycket KL. Budgetbeslut kan då
tidigast tas den 15 oktober valåret.
Det åligger också styrelsen att se till att bokföring, redovisning, delårsrapporter och årsredovisningar görs i
enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utger
regelbundet rekommendationer avseende uttolkning av lagen, se www.rkr.se. Observera dock att en ny lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft 2019-01-01.
SJÄTTE PUNKTEN
I den mån kommunen har medel avsatta för pensionsförpliktelser ska denna punkt finnas i reglementet. Den
anknyter till 11 kap. 4 § KL.
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DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
tillstånd att använda kommunens vapen,
avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda
med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Bestämmelsen innehåller en katalog över vilka grupper av ärenden fullmäktige delegerar till styrelsen med
stöd av 5 kap. 2 § KL. Katalogen ska ses som ett exempel, och måste anpassas till lokala förhållanden. Fullmäktige kan exempelvis ha valt att lägga fastighetsförvaltningen på en nämnd. I sådana fall kan det vara
ändamålsenligt att till styrelsen enbart delegera en del ärenden som rör fastigheter.
I 5 kap. 1 § KL regleras fullmäktiges beslutskompetens. Innebörden av bestämmelsen är att fullmäktige beslutar i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I kapitel 1 i denna skrift finns ett
exempel på katalog över ärendetyper som ska vara förbehållna fullmäktige. Katalogen i den här paragrafen,
som handlar om delegation till nämnd enligt 5 kap. 2 § KL, ska inte sammanblandas med finansbemyndiganden enligt 5 kap. 4 § KL. Sådana bemyndiganden kan enbart ges i samband med att beslut om budget
fattas eller annars anslag beviljas. Ett finansbemyndigande bör inte tas med i reglementet. Gör man detta,
blir man tvungen att ändra reglementet varje år när budgeten tas.
FÖRSTA PUNKTEN
Det är mycket vanligt att styrelsen sköter frågor om lånefinansiering. Fullmäktige beslutar om ramen för
upplåningen, varefter styrelsen verkställer fullmäktiges beslut. Bestämmelsen skiljer inte på långsiktig och
kortsiktig upplåning. Bestämmelsen förutsätter att fullmäktige i budgeten eller i anslagsbeslut anger graden
av lånefinansiering. Delegeringsuppdraget ska också ske inom de ramar fullmäktige angivit i riktlinjer i
treårsplanen enligt 11 kap. 6 § KL och i föreskrifterna om medelsförvaltning som fullmäktige dragit upp
enligt 11 kap. 3 § KL.
ANDRA PUNKTEN
Om nämnd genom finansbemyndigande har beviljats ett ramanslag för en hel verksamhet, kan nämnden
omdisponera medel inom ramen för fullmäktiges riktlinjer. Detta följer av 5 kap. 4 § KL och tas inte in i
reglementet. Det kan dock finnas behov av att ge styrelsen rätt att på fullmäktiges vägnar omdisponera
redan särskilt budgeterade medel hos andra nämnder. Regeln är tänkt att användas när det krävs snabba
beslut och man inte kan invänta fullmäktiges ställningstagande. Delegeringsbestämmelsen är skriven utifrån förutsättningen att fullmäktige anger beloppsramar och att omdisponeringen får ske endast inom ramen
för den budgeterade verksamhetsvolymen. Åtgärderna får inte heller täcka nya verksamheter och får bara
ske på begäran av nämnden.
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TREDJE OCH FJÄRDE PUNKTEN
I det här exemplet har styrelsen hand om fastighetsförvaltningen i kommunen. Uppgifterna kan lika gärna
ligga hos en annan nämnd.
FEMTE PUNKTEN
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, har införts en bestämmelse om att styrelsen med bindande verkan kan träffa överenskommelse om ingående av förlikning m.m. Många gånger anlitar kommunen ett rättegångsombud, se 6 kap. 15 § KL. Möjligheten för ett rättegångsombud att ingå förlikning är
emellertid starkt begränsad, på grund av förbudet mot extern delegation. Det är alltså styrelsen som normalt
måste fatta ett formellt beslut om att godkänna förlikningen.
Man bör i detta sammanhang notera att vissa nämnder enligt lag ska ha hand om vissa verksamheter. Ett
exempel är socialnämnden som enligt 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska föra kommunens
talan. Styrelsens rätt att ingå förlikning gäller inte i dessa fall.
ANDRA STYCKET
I detta stycke delegeras beslut om yttranden till styrelsen. Begreppet ”yttrande” tar sikte på exempelvis
besvarande av remisser som antingen inte är principiella eller där svarstiden är så kort att fullmäktige inte
hinner fatta beslut. I den sistnämnda situationen är bestämmelsen tänkt att vara en yttersta ventil, där kommunstyrelsen snabbt kan fatta ett beslut om exempelvis ett anstånd inte går att utverka. Fullmäktige kan då
förslagsvis godkänna beslutet i efterhand. Bestämmelsen tar inte sikte på när kommunen för talan i mål och
ärenden. Detta regleras i 10 §.
PERSONALPOLITIKEN
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bl.a. att
1.
2.
3.
4.
5.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Kommentar:
SAMLAD PERSONALFUNKTION
Paragrafen har utformats med utgångspunkt i att styrelsen ska ha hand om en för kommunen samlad personalfunktion. De i förslaget särskilt upptagna uppgifterna utgör några av de viktigaste beståndsdelarna i en
sådan funktion.
FÖRSTA OCH ANDRA PUNKTEN
Till de principiella befogenheterna för styrelsen hör att beträffande samtliga kommunens arbetstagare
förhandla och träffa kollektivavtal, såvida inte fullmäktige beslutat annat.
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Förhandlingsbefogenheten omfattar förhandlingar enligt gällande lagstiftning eller särskilda förhandlingsordningar utom förhandlingar i frågor, som avses i 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Sistnämnda typer av förhandlingar hänförs till respektive nämnds verksamhetsområde
och ska föras vid den nämnden. Detta följer av 6 kap. 3 § KL.
Inom styrelsens verksamhetsområde avseende personalpolitiken ligger att handlägga även andra frågor än
dem som vi räknat upp i förslaget. Detta framgår av ingressen till paragrafen. Det får ankomma på varje
enskild kommun att avgöra vilken detaljeringsgrad som bedöms nödvändig i reglementet. Till frågor som
faller inom verksamhetsområdet hör exempelvis att verka och svara för utveckling och samordning av
personaladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.
TREDJE PUNKTEN
Här föreskrivs att det är styrelsen som avgör frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser inom det arbetsrättsliga området. Det är självfallet en lämplig ordning att kommunen tillämpar
lag och kollektivavtal enhetligt så att inte olika praxis utvecklar sig på olika håll i organisationen.
FJÄRDE PUNKTEN
Att besluta om stridsåtgärd är något som kräver noggrant övervägande. En central bedömning måste göras,
så att rätt åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt. Att besluta om stridsåtgärd är något som alltid bör ligga kvar hos
styrelsen, även om kommunen valt att låta verksamhetsansvarig nämnd ansvara för den egna personalpolitiken (se nedan).
FEMTE PUNKTEN
Denna punkt tar sikte på 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen).
Detta lagrum motsvarar den tidigare s.k. kommunala delegationslagen (1954:130). Bestämmelsen flyttades
år 2009 in i befogenhetslagen i samband med att man ville samla alla ”smålagar” på ett ställe. Genom bestämmelsen kan en kommun ge Sveriges Kommuner och Landsting uppdrag att med bindande verkan för
kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera anställningsvillkoren för kommunens arbetstagare. Ett sådant förfaringssätt tillämpas sedan länge bland annat i fråga om att i samband med avtalsrörelserna ta emot uppsägningar av lokala kollektivavtal från arbetstagarorganisationerna samt träffa överenskommelse om prolongation av de lokala avtalen så länge förhandlingar pågår.
Att ge ett sådant uppdrag till en central arbetsgivarorganisation är ett beslut av stor betydelse, där vikten av
samordning inom kommunen är stor. Denna beslutanderätt bör enligt vår uppfattning därför alltid ligga hos
styrelsen.
NÅGOT OM DECENTRALISERAD PERSONALFUNKTION
Om kommunen avser att låta verksamhetsansvarig nämnd sköta samtliga förhandlingsfrågor och kollektivavtalstecknandet för sina anställda, finns det i alla fall ett antal frågor, som bör vara kommungemensamma.
Så förhåller det sig med frågor som till sin karaktär är av strategisk betydelse eller därför att det är praktiskt
och personalpolitiskt nödvändigt att kommunen uppträder i en sammanhållen och enhetlig arbetsgivarfunktion.
I vårt förslag har vi utgått från att till frågor av sistnämnda slag ska hänföras



beslut om stridsåtgärder eller
uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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Det kan tänkas föreligga ett intresse för kommunen att låta även andra ärenden än dem som nyss angetts
falla under förevarande kategori, exempelvis frågor beträffande anställning eller lönesättning av vissa
arbetstagare, omplacering och förflyttning av personal eller rörande pensioner eller avtalsförsäkringar.
Väljer man denna lösning får man anpassa katalogen vad gäller styrelsen i motsvarande mån.
Även i de fall kommunen avser att låta vissa verksamhetsansvariga nämnder ha ansvar för den egna personalpolitiken, medan styrelsen har hand om personalfunktionen för övriga nämnder, måste paragrafen justeras. Detta kan ske på så sätt att de nämnder som svarar för den egna personalpolitiken uttryckligen undantas
i paragrafen. Samtidigt måste befogenheterna skrivas in i nämndens reglemente.
Ett annat alternativ kan vara att vissa verksamhetsansvariga nämnder har ansvar för vissa delar av den egna
personalpolitiken. Detta måste på motsvarande sätt undantas i paragrafen och anges i nämndens reglemente.
Styrelsens skyldighet att, enligt paragrafen i vårt förslag, leda och samordna den övergripande personalpolitiken påverkas inte av att särskild personalnämnd eller en verksamhetsansvarig nämnd har rätten att förhandla och träffa kollektivavtal beträffande löne- och anställningsvillkoren för arbetstagarna vid nämnden.
När arbetsgivarbefogenheterna hos ett tidigare i kommunen befintligt centralt personalorgan överförs till en
verksamhetsansvarig nämnd, uppstår frågan om förhandlingsförfarandet i sådan rättstvist, som ska handläggas enligt lagen om rättegång i arbetstvister. Då ska huvudavtalet (KHA 94) och dess bestämmelser i Kap.
III om förhandling i rättstvist tillämpas.
Om befogenheterna att självständigt förhandla och träffa kollektivavtal lämnas till en verksamhetsansvarig
nämnd, följer därav att nämnden har befogenheten att föra lokala tvisteförhandlingar. Den verksamhetsansvariga nämnden måste anses inom sitt område ha övertagit rollen som ”kommunens förhandlingsorgan”
enligt nuvarande KHA. Därmed kommer en tvist som inte kunnat lösas vid en lokal förhandling att därefter
upptas direkt till central förhandling om sådan förhandling påkallas. Fullmäktige kan emellertid besluta, att
rätten att föra tvisteförhandlingar i rättstvister förbehålls eller sker i samråd med styrelsen eller särskild vald
personalnämnd.
UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN
STYRELSENS UPPFÖLJNING
9 § Styrelsen ska
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt
9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som
väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Kommentar: Uppföljningen är en mycket viktig del av en verksamhet. Även här har styrelsen fått ett
särskilt uppdrag. Styrelsen förutsätts utnyttja den rätt till information som 6 kap. 12 § KL medger.
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I första och andra punkten åläggs styrelsen att på ett övergripande plan övervaka att nämnderna fullgör och
följer upp sina verksamheter. I exemplet har också föreskrivits att kvalitetskraven ska följas upp. I KL finns
inget krav på att fullmäktige ska ställa upp kvalitetskrav. Där talas enbart om mål och riktlinjer. I detta förslag har vi valt att även ta med kvalitetskrav. Det förutsätts alltså att fullmäktige lägger fast vad kvalitet innebär i de olika kommunala tjänsterna. Detta kan göras i de program som fullmäktige enligt 5 kap. 3 § KL
måste anta för varje mandatperiod.
I tredje punkten handlar det om att på ett övergripande plan följa hur den interna kontrollen fungerar.
Punkten ska läsas ihop med 3 §.
Fjärde punkten tar sikte på den återrapporteringsskyldighet som framgår av 6 kap. 15 § KL. Här förutsätts
att styrelsen från övriga nämnder får in rapporter, så att styrelsen kan avge en samlad rapport till fullmäktige. Detta framgår av 1 § i reglementet. I punkten anges att rapportering ska ske två gånger per år. Det är
vanligt att styrelsen, utöver de krav som ställs i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, gör ytterligare
ekonomisk rapportering till fullmäktige. Det kan vara bokslutsprognoser eller budgetuppföljningar.
Femte punkten tar sikte på rapportering av verksamheten som sker genom avtalssamverkan enligt 9 kap. 37
§ KL. Lagen uppställer inga formkrav på hur rapporteringen ska ske, utan utrymme finns för att anpassa
uppföljningen/rapporteringen till lokal styrmodell. Se vidare prop. 2017/18:151 s.42 och s.59.
Sjätte punkten tar sikte på uppföljningen av verksamhet som bedrivs av privata utförare. I 5 kap. 3 § och 10
kap. 8-9 §§ KL finns krav på att en kommun, när man lämnat över vården av en kommunal angelägenhet
till en privat utförare, ska kontrollera och följa upp verksamheten. Det finns också ett krav att fullmäktige
för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare. Bestämmelserna ifråga tar sikte på när verksamheter lagts ut på entreprenad
(se definitionen på privat utförare i 10 kap. 7 § KL). Bestämmelserna gäller således inte enskilda huvudmän, exempelvis fristående skolor.
Sjunde punkten grundar sig på 5 kap. 35 § KL. Där framgår att en motion bör beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Genom femte punkten säkerställer fullmäktige
att man regelbundet får information om ej färdigbehandlade motioner, så att man kan ta ställning till den
fortsatta hanteringen.
SÄRSKILDA UPPGIFTER
PROCESSBEHÖRIGHET
10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också
mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
Kommentar: Bestämmelsen ifråga grundar sig på 6 kap. 15 § KL. Styrelsen får genom bestämmelsen processbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom lag eller reglemente
är utsedd att göra det. Detta följer exempelvis av 10 kap. 2 § SoL (2001:453).
Bestämmelsen ger också som utgångspunkt styrelsen rätt att yttra sig i mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn till att fullmäktige inte sammanträder så ofta.
KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG
11 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
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Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta
om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning
som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över
beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning
och art.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Kommentar: Enligt 2 kap. 2 § LEH ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. Styrelsen är i
det här reglementet utsedd att vara krisledningsnämnd. Detta innebär att kommunstyrelsen får de befogenheter som följer av 2 kap. LEH. Observera dock att annan nämnd kan vara krisledningsnämnd om fullmäktige så beslutat.
Enligt 2 kap. 3 § LEH bedömer ordföranden i krisledningsnämnden när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion, och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om ordföranden har förhinder träder
vice ordföranden i dennes ställe. Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder kan alltså inte
nämnden träda i funktion. Därför bör det i reglementet tas in en bestämmelse som innebär att krisledningsnämnden skall sammankallas på begäran av en enskild ledamot, med följd att nämnden då kollegialt kan
besluta om att den skall träda i funktion.
Krisledningsnämnden får fatta beslut och kan ta över hela eller delar av verksamhetsområden från andra
nämnder vid extraordinär händelse. Det har dock visat sig svårt att i reglemente på förhand närmare ange i
vilka fall krisledningsnämnden ska ha rätt att ta över beslutanderätten. Det är därför vanligt att man använder sig av den skrivning som finns i andra stycket.
Krisledningsnämnden ska inte vara av permanent natur. När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd,
2 kap. 4 § LEH. Kommun- och landstingsstyrelse samt fullmäktige kan också besluta om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, 2 kap. 6 § LEH.
FJÄRDE STYCKET
Enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146) har en kommun rätt att utse minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. Denna uppgift har lagts på styrelsen.
FEMTE STYCKET
Stycket är av upplysningskaraktär och redogör enbart vilka lagar som gäller vid krig eller krigsfara.
ARBETSLÖSHETSNÄMND
12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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Kommentar: Det ska enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd finnas en arbetslöshetsnämnd i varje
kommun. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd om fullmäktige inte tillsatt en särskild arbetslöshetsnämnd eller
uppdragit åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd.
ARKIVMYNDIGHET
13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
Kommentar: Styrelsens roll som arkivmyndighet framgår av arkivlagen (1990:782). Styrelsen är arkivmyndighet om inte fullmäktige beslutat annat. Arkivmyndigheten har även hand om de kommunala företagens arkiv.
ANSLAGSTAVLA OCH WEB BPLATS
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
2017 år kommunallag innehåller stora förändringar när det gäller kommunens anslagstavla. Anslagstavlan
ska nu finnas på kommunens webbplats och den ska vara särskiljbar från det övriga innehållet på webbplatsen. Vidare har 1970 års lag om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävts. Enligt den lagen ansvarade styrelsen för anslagstavlan. Det har alltså nu blivit nödvändigt att i reglemente bestämma vilken
nämnd som ska ansvara för anslagstavlan. Vi har valt att lägga ansvaret på styrelsen. I 8 kap. 10 § andra
och tredje stycket KL har tagits in bestämmelser som i huvudsak motsvarar 1970 års lag. Ansvaret för tavlan omfattar själva driften och underhållet av den. Däremot åligger det varje nämnd att tillföra tavlan underrättelser, tillkännagivanden och kungörelser av olika slag. Tavlan har alltjämt en rättslig funktion i det att
klagotiden för vissa beslut är knuten till tillkännagivandet/kungörelsen och att kommunala normer anses ha
kommit till allmänhetens kännedom vid offentliggörandet på anslagstavlan. Se även SKL:s cirkulär 13:26
om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
ANDRA STYCKET
Styrelsen får här det övergripande ansvaret för kommunens webbplats. Det blir därefter en organisationsfråga hur man ska samordna de olika delarna av hemsidan. Att styrelsen ges det övergripande ansvaret för
webbplatsen innebär också att styrelsen bör vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs på webbplatsen.
FÖRFATTNINGSSAMLING
15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
Kommentar: Bestämmelsen grundar sig på 8 kap. 13 § KL. Där har införts ett krav på en kommunal författningssamling eller motsvarande sammanställning. Bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL gäller enbart föreskrifter. I denna reglementsbestämmelse inkluderas i begreppet dock även andra typer av dokument. Avsikten är att öka överskådligheten för medborgarna. Gällande kommunala föreskrifter ska enligt KL finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. Genom bestämmelsen får styrelsen ett övergripande
ansvar för författningssamlingen. Det åligger dock varje nämnd att inom sitt ansvarsområde meddela styrelsen vilka ändringar som ska göras, se 41 § i detta reglemente. Se även SKL:s cirkulär 13:26 om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som kan laddas ned på www.skl.se.
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA B ESTÄMMELSER

UPPDRAG OCH VERKSAMHET
16 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Kommentar: Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Nämnderna beslutar även enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. De ska också enligt 6 kap. 3 och 4 §§ KL besluta i
ärenden som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde
och se till att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet är en påminnelse för nämnden om vad
som gäller enligt KL.
En nämnd kan också få ett uppdrag inom ramen för ett finansbemyndigande enligt 5 kap. 4 § KL. Ett
finansbemyndigande är ett ramanslag som fastställs antingen i samband med budget eller i samband med
att annat anslag beviljas. Finansbemyndiganden brukar inte anges i reglementet, eftersom detta då skulle
behöva ändras varje gång ett finansbemyndigande beslutas.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
17 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
Kommentar: Paragrafen knyter mycket nära an till föregående paragraf. Nämnderna har enligt 6 kap. 6 §
KL ett verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen måste vara tillfredsställande och ändamålsenlig. Med tanke på att KL i hög grad syftar till målstyrd verksamhet, åligger det varje nämnd att se till att
organisationen möjliggör att fullmäktiges mål uppfylls. Varje nämnd måste också se till att av fullmäktige
fastlagd styrmodell för verksamheten och ekonomin kan tillämpas. Enligt 5 kap. 1 § KL är det dock fullmäktiges sak att på en mer övergripande nivå fastställa organisationen i kommunen.
PERSONALANSVAR
18 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om personal-frågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i
detta reglemente.
Kommentar: Paragrafen reglerar personalansvarsfrågor. I exemplet har ansvaret för den löpande personalhanteringen lagts hos varje nämnd. Denna möjlighet följer av 6 kap. 3 § KL. Hit hör också anställningsfrågor (förutom förvaltningschefen). Vissa frågor har vi dock funnit det lämpligare att koncentrera till styrelsens ansvarsområde. Detta gäller mer övergripande personalpolitiska frågor som slutande av kollektivavtal, att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att besluta om stridsåtgärd. Se också kommentaren till 8 § i detta reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
19 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt
Reglemente för styrelse och nämnder

33

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.
Kommentar: Enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, är den personuppgiftsansvarig som ensam
eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter. Styrelsen
kan ges i uppgift att samordna arbetet med rekrytering av dataskyddsombud för övriga nämnder. Varje
nämnd måste dock själv fatta beslut om vem som ska vara dataskyddsombud i dess verksamhet. Vi föreslår
att styrelsen bör ha personuppgiftsansvaret för den behandling av personuppgifter som kan förekomma i
fullmäktige och dess beredningar. Skälet är främst att med personuppgiftsansvaret följer ett stort antal
beslut och åtgärder som av praktiska skäl inte bör ligga på fullmäktige utan hanteras inom förvaltningen.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORT ERING TILL FULLMÄKTIGE
20 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
(Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i x §.)
Kommentar: KL bygger i hög grad på målstyrd verksamhet. Fullmäktige måste få information för att se
hur verksamheten förlöper i kommunen. Detta gäller såväl verksamhet som ekonomi. Detta förutsätter för
styrelsens och nämndernas del en noggrann uppföljning av de egna verksamheterna.
I KL och indirekt i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning finns bestämmelser om återrapportering. Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en helhetsbild av den redovisning som styrelsen/nämnden ska göra.
FÖRSTA STYCKET
Här åläggs styrelsen/nämnden att följa upp sin verksamhet.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Detta stycke tar sikte på dels allmän återrapportering av hur verksamheten fullgjorts, dels den återrapporteringsskyldighet som följer av 6 kap. 5 § KL. Den allmänna återrapporteringen finns inte reglerad i KL, men
får anses följa av det verksamhetsansvar som nämnderna har enligt 6 kap. 6 § KL. Ordet ”uppdrag” tar sikte
på det materiella uppdrag nämnden fått. Rapporteringsskyldigheten omfattar med andra ord inte formella
krav, som t.ex. formalia kring sammanträden. I 6 kap. 5 § KL föreskrivs rapporteringsskyldighet över hur
delegerade uppdrag har utförts (5 kap. 2 § KL) samt över uppdrag som lämnats genom finansbemyndigande
(5 kap. 4 § KL).
I bestämmelsen anges att återrapportering ska ske två gånger per år. Många gånger kan det vara ändamålsenligt att samordna återrapporteringen enligt första stycket med de krav på delårsrapport och årsredovisning
som framgår av lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Det måste dock på lokal nivå bestämmas hur
återrapporteringen från respektive nämnd ska ske utöver de regler som framgår av denna lag.
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Av 6 § framgår att det åligger styrelsen att upprätta årsredovisning och delårsrapport enligt gällande regelverk.
FJÄRDE STYCKET
I KL saknas bestämmelser om frekvens, volym och kvalitet på redovisningen enligt första stycket. Det
åligger fullmäktige att fastställa närmare riktlinjer om detta. Enligt förarbetena 2 ska rapporteringen avse en
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts och alltså inte någon
redogörelse för hur enskilda ärenden handlagts.
Redovisningen lämnas till styrelsen, som samordnar de olika nämndernas redovisningar och rapporterar till
fullmäktige. Se också 9 §.
I de fall man valt att ha en krympt nämndorganisation, kan man lägga beredningen av rapporteringen till
fullmäktige på utskott eller på särskilt tillsatta beredningar.
FEMTE STYCKET
Rapporteringsskyldighet åvilar även vissa nämnder enligt speciallagstiftning. Som exempel kan nämnas 16
kap. 6 h § SoL (2001:453) och 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.
SJÄTTE STYCKET
Här erinras om att särskilda regler om återrapportering för kommunstyrelsen finns i x §. Det handlar om
sådana beslut som fattats med stöd av 6 kap. 8 § KL (förstärkt roll för kommunstyrelsen). Denna bestämmelse kan utelämnas om styrelsen inte fått någon förstärkt roll. Stycket har därför satts inom parentes.
INFORMATION OCH SAMR ÅD
21 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Paragrafen utgör ett slags påbyggnad till den rätt till information som styrelsen enligt 6 kap. 12 § KL har
gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Här har fullmäktige föreskrivit en utvidgad informationsskyldighet för alla nämnder. Syftet med bestämmelsen är att samordningen mellan de olika nämnderna
ska påskyndas, så att inte all information ska gå genom styrelsen.
Orden ”som de behöver i sin verksamhet” tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför informationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt informationslämnande. En
viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas ut. Detta följer av 6 kap. 5 §

2

Prop. 1990/91:117 sid. 160.
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OSL. Denna bestämmelse ålägger myndigheterna att lämna för dem tillgängliga uppgifter till varandra,
under förutsättning att inte sekretess råder eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.
Observera också att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. Utskotten brukar antingen vara
ett beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. Delegerad beslutsrätt
brukar ofta avse individärenden, där behov av information över nämndgränserna inte föreligger.
ANDRA STYCKET
Detta stycke ålägger nämnderna att samråda med varandra. Även denna bestämmelse har till syfte att höja
effektiviteten i kommunen. Inte heller här omfattas utskotten.
TREDJE STYCKET
Stycket är en påminnelse om den reglering av s.k. brukarsamråd, som regleras i 8 kap. 3 § KL. Paragrafen i
KL saknar enligt vår mening direkta rättsverkningar, varför regeln i reglementet har utformats som en ”börregel”.
I KL finns även andra bestämmelser om brukarsamråd. I 7 kap. 7 § KL finns regler om s.k. villkorad delegering. Detta innebär att en nämnd som delegerar till anställd får uppställa villkor som innebär att de som
utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig innan beslutet fattas. Föreskrifter om villkorad delegering ska tas in i delegationsordningen, inte i reglementet. Möjligheten till villkorad delegering har funnits sedan 1988, men har inte fått något större genomslag.
SJÄLVFÖRVALTNINGSORG AN
22 § Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Fullmäktige utnyttjar i denna paragraf sin rätt att enligt 8 kap. 4 § KL besluta att en nämnd får uppdra åt ett
självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning.
Reglerna om självförvaltningsorgan tillkom år 1994. De har företrädesvis använts inom skolans område.
För vidare läsning hänvisas till Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011, SKL Kommentus
Media.
I exemplet har också fullmäktige utnyttjat möjligheten i 8 kap. 4 § KL att låta nämnden delegera vissa ärenden/grupper av ärenden till självförvaltningsorganet.
ANDRA STYCKET
Det är enligt 8 kap. 5 § KL obligatoriskt för nämnden att besluta en arbetsordning för självförvaltningsorganet. I denna ska självförvaltningsorganets uppgifter anges, liksom antalet ledamöter och ersättare samt hur
dessa utses. Arbetsformerna ska också läggas fast, dvs. hur kallelse ska ske, protokollföring, anmälan till
nämnden etc.
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MEDBORGARFÖRSLAG
23 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Alternativ 1: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Stycket motsvarar 6 kap. 34 § KL. Rätten för en nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag kräver att fullmäktige beslutat om det, se 32 § i SKL:s normalförslag till arbetsordning för fullmäktige.
ANDRA OCH TREDJE STYCKET
Enligt 6 kap. 34 § KL ska styrelsen/nämnden minst en gång om året dels informera om de beslut som fattats
i ärendena, dels informera om vilka ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige. Detta reglemente innebär en skärpning i förhållande till KL. Skälet härtill är att motverka att medborgarförslag glöms bort. I andra stycket åläggs styrelsen/nämnden att fortlöpande, dvs. inför varje fullmäktigesammanträde, avrapportera de ärenden i vilka beslut har fattats. Med beslut avses även avskrivningsbeslut.
När det gäller ärenden i vilka beslut inte fattats inom ettårsfristen, ska dessa avrapporteras två gånger per år.
Fullmäktige ska då också informeras om varför ärendet inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Det är alltid av värde för förslagsställaren att hållas underrättad om hur medborgarförslaget framskrider.
Genom aktuell bestämmelse ska förslagsställaren som huvudregel få veta när ärendet är färdigberett för beslut.
Förslagsställaren kan ha ett intresse av att få närvara vid sammanträdet där beslut fattas i ärendet. En sådan
rätt kan ges av styrelsen/nämnden om fullmäktige medgett detta.3 Det är frivilligt för fullmäktige att medge
närvaro. I förslaget till reglemente har vi valt att ta in två alternativa skrivningar när det gäller närvarorätt. I
sista hand är det dock styrelsen/nämnden själv som avgör om närvaro ska tillåtas, antingen generellt eller i
varje enskilt fall.

3

6 kap. 25 § KL.
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Alternativ 1 innebär att förslagsställaren ges möjlighet att delta i debatten i nämnden och även att själv få
yttra sig.
Alternativ 2 innebär att förslagsställaren enbart har närvarorätt när ärendet behandlas.
En förslagsställare kan aldrig medges rätt att delta vid beslutsfattandet. Närvarorätten kan avse såväl beslut
som ingår som ett led i beredningen inför fullmäktige, som slutliga beslut som styrelsen/nämnden fattar i
anledning av medborgarförslag.
ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
24 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde
ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kommentar:
FÖRSTA – TREDJE STYCKET
Styckena motsvarar vad som framgår av 6 kap. 23 § KL. En precisering har dock gjorts att en begäran om
extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgift om det som önskas behandlas på det extra sammanträdet. Detta tillägg har gjorts för att motverka att extra sammanträden hålls i onödan. KL innehåller dock
inget sådant krav.
Ordföranden har beslutsrätten när det gäller att bestämma tiden för extra sammanträde. I reglementet föreskrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möjligt” tar exempelvis sikte på att det ibland på grund av brådska inte är möjligt att avvakta samråd med alla.
FJÄRDE OCH FEMTE STYCKET
Ordföranden har rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta att ett sammanträde ska ställas in eller flyttas
till annan dag. Denna rätt omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras på en dag. Särskilda skäl kan exempelvis vara att antalet ärenden är litet.
Ordförandens beslutanderätt gäller bara fram till dess att sammanträdet inletts. När väl mötet börjat är det
styrelsen/nämnden som beslutar om detta.
Om ett sammanträde ställs in eller flyttas ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas
om beslutet. Hur underrättelsen ska ske får anpassas till rådande omständigheter. Det måste dock ske på ett
ändamålsenligt sätt.
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KALLELSE
25 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast … dagar
före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Kommentar: KL innehåller inga särskilda regler om kallelser, föredragningslistor och beredning i nämnderna. I förtydligande syfte har därför några bestämmelser lagts in.
FÖRSTA STYCKET
I första stycket anges ordförandens ansvar för att kallelse utfärdas. I praktiken ombesörjer normalt en anställd uppgiften på ordförandens ansvar. Om inte ordföranden kan kalla till sammanträde fullgörs uppgiften
av vice ordföranden. I sista hand åvilar ansvaret ålderspresidenten.
ANDRA STYCKET
I andra stycket föreskrivs att kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska även skickas till alla ersättare, oavsett om dessa tjänstgör eller inte. Detta följer av 6
kap. 17 § andra stycket KL.
TREDJE STYCKET
Här regleras hur kallelse ska ske. Det blir allt vanligare att nämnderna vill tillämpa ett system med elektroniska kallelser, varför utgångspunkten är att kallelse sker elektroniskt.
Innan styrelsen/nämnden använder sig av ett sådant förfaringssätt ska fullmäktige enligt vår bedömning
dock först besluta att kallelse och utskick får ske elektroniskt. Så har skett i det här exemplet. Utfallet på
bedömningen av lämpligheten med elektronisk kallelse blir olika beroende på vilken nämnd reglementet
rör. I nämnder med hög frekvens av sekretesskyddade uppgifter kan systemet med elektroniska kallelser
vara olämpligt. En förutsättning för elektroniska kallelser är också att samtliga ledamöter och ersättare har
tillgång till tillräcklig snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De ledamöter som inte har detta måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade med vanlig
post.
Det får på lokal nivå bestämmas hur långt i förväg kallelsen ska skickas. Med ”annan förtroendevald” avses
en sådan förtroendevald som enligt fullmäktiges beslut enligt 4 kap. 28 § KL fått en s.k. insynsplats i styrelsen/nämnden.
FJÄRDE STYCKET
Detta är en ”ventil” av innebörd att en kallelse i särskilda fall får ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Det kan handla om att ett extra sammanträde sätts ut där inte tidsfristen för kallelse kan hållas. Fjärde
stycket möjliggör också att kallelse i vissa fall kan ske per telefon.
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FEMTE STYCKET
Stycket reglerar vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Det är ordförandens sak att avgöra vilka handlingar som ska vara med. Det finns alltså inget krav på att föredragningslista och ärendehandlingar bifogas.
I praktiken brukar emellertid så ske. I en del fall kan mängden handlingar vara stor. Det kan då vara praktiskt att begränsa utskicket. Det kan också vara så att handlingarna till stora delar omfattas av sekretess. Då
kan en viss försiktighet vara påkallad. Ett alternativ kan då vara att ledamöterna bereds tillfälle att hos kommunen ta del av beslutsunderlaget.
Vid elektroniska utskick ställer sig saken annorlunda. Då är mängden handlingar inte i sig något skäl för att
inte göra utskicket. Men det kan också ibland vara försvårande för ledamöterna att förbereda sig för sammanträdet om en väldigt stor mängd handlingar skickas ut.
Även om skyldigheten att skicka med handlingar är utformad som en ”bör- regel”, är handlingsfriheten i
många fall begränsad för ordföranden. I ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens (2017:900) finns
särskilda regler om handläggningen. 4 Bristfälligt underlag kan leda till att ärendet bordläggs eller återremitteras till förvaltningen, med fördröjning som följd. Detta kan föranleda JO-kritik.
Ordföranden ansvarar också för att eventuellt i samråd med presidiet i övrigt ta fram en föredragningslista.
Detta framgår inte av KL. Ordföranden förutsätts vara länken mellan förvaltningen och nämnden. Ordföranden har en central och viktig roll när det gäller vilka ärenden som ska tas upp. Men ytterst är det nämnden som beslutar. Inget hindrar att ett ärende väcks vid sittande bord (4 kap. 20 § KL). Något beslut i ärendet behöver dock inte ske vid detta sammanträde.
OFFENTLIGA SAMMANTRÄ DEN
26 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
Kommentar: Fullmäktige ger genom denna bestämmelse sitt medgivande till att styrelsen/
nämnden beslutar om offentliga sammanträden, 6 kap. 25 § KL
SAMMANTRÄDE PÅ DISTA NS
27 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Enligt 6 kap. 24 § första stycket KL ska fullmäktige i reglemente besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i nämndens sammanträden på distans. I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för
att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden i första hand ska vara

4

Exempelvis 9 § FL första stycket som anger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
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ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund av
långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller att föredragningslistan är
så kort att den inte motiverar ett vanligt sammanträde.
Regeln är utformad som en frivillig möjlighet för nämnden att besluta om sammanträden på distans. I
nämnder där många uppgifter omfattas av sekretess, kommer sannolikt inte distanssammanträden förekomma lika ofta som i andra nämnder.
En särskild fråga när det gäller distanssammanträden är hur man ser till att inte obehöriga kan höra vad som
sägs och se det som visas på bild. I propositionen anvisas att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte sker. 5 Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del på ärendets art.
En tänkbar lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda
lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste
få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl föreskrivs att anmälan ska göras till kansliet. Kansliet förutsätts snabbt vidarebefordra anmälan
till ordföranden. Om föredragningslistan innehåller valärende eller ärende om anställning kan närvaro på
distans inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid eventuell votering (5 kap. 54 §
KL).
TREDJE STYCKET
Här anges att styrelsen och nämnderna får besluta om närmare riktlinjer om distanssammanträden. 6 En särskild fråga är huruvida närvaro på distans är möjlig även i utskott. Lagens förarbeten innehåller ingenting i
ämnet. Den omständigheten att det krävs ett fullmäktigebeslut för att närvaro på distans ska få ske i nämnderna, och att närvaro på distans är ett komplement till fysisk närvaro skulle kunna anses tala mot att även
utskotten omfattas av möjligheten. Å andra sidan står ingenstans i lagen att det inte är tillåtet. Nämnderna
anses vidare ha en rätt att inom vissa ramar bestämma om nämndernas arbetsformer. Rättsläget får bedömas
som oklart.
En annan sak är att närvaro på distans inte i praktiken blir aktuell så ofta i utskotten, eftersom man i stor
utsträckning hanterar individärenden.
NÄRVARORÄTT
28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar.
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar
det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

5

Prop. 2013/14:5 s. 36.

6

Prop. 2013/14:5 s. 35.
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Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Här regleras s.k. insynsplatser i styrelse och nämnd enligt 4 kap. 28 § KL. Denna paragraf ger fullmäktige
möjlighet att låta förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd rätt att få delta vid
nämnds sammanträde och delta vid överläggningarna, men inte i besluten.
Bestämmelsen är främst avsedd för heltidssysselsatta förtroendevalda med övergripande arbetsuppgifter
som saknar ordförandeuppdrag, för minoritetsföreträdare och för ordförande i styrelsen som inte är heltidssysselsatta.
ANDRA STYCKET
Andra stycket ger styrelsen/nämnden möjlighet att låta andra kategorier närvara vid sammanträde med
styrelsen/nämnden. Stycket har sin grund i 6 kap. 26 § KL. Den som kallats enligt detta stycke får inte
heller delta i besluten. Det kan i vissa ärenden vara viktigt att kunna låta anställda närvara. Det kan exempelvis röra avstängningsärenden i skolan eller återkallelse av serveringstillstånd. I ärenden mot enskild
måste nämnden vara uppmärksam på kommunikationsskyldigheten enligt förvaltningslagen (2017:900).
Framkommer nya uppgifter under sammanträdet kan som huvudregel ärendet inte avgöras utan att den enskilde fått yttra sig.
TREDJE OCH FJÄRDE STYCKET
Det kan vara praktiskt att medge även vissa anställda en rätt att närvara vid sammanträdena. Det kan gälla
exempelvis kommundirektör, förvaltningschef och kommunjurist. En praktisk ordning är att styrelsen/nämnden inför varje ny mandatperiod bestämmer omfattningen på närvarorätten.
SAMMANSÄTTNING
29 § Alternativ 1: Styrelsen/nämnden består av … ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
Kommentar: Fullmäktige bestämmer enligt 6 kap. 16 § KL hur många ledamöter det ska vara i styrelsen/nämnden. I styrelsen får antalet ledamöter och ersättare inte understiga fem. I övriga nämnder bestämmer fullmäktige antalet ledamöter och ersättare. Färre än två ledamöter torde inte vara tillåtet.
I förslaget presenteras två alternativ. Alternativ 2 bygger på att fullmäktige i separat beslut bestämmer hur
många ledamöter en nämnd ska bestå av. Detta alternativ tar sikte på den möjlighet fullmäktige enligt 5
kap. 30 § KL har att under de år då val av fullmäktige förrättats i hela landet, ändra såväl mandatperiod som
antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning. Man kan alltså besluta om ändrat
antal ledamöter och ersättare innan man förrättar valet till nämnden. Med alternativ 2 slipper man då att
ändra i själva reglementet.
ORDFÖRANDEN
30 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov
är beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
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Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1.

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,

2.

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

3.

främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt

4.

representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Första stycket gäller generellt för styrelsen och övriga nämnder.
I första punkten ges ordföranden den närmast självklara rollen att leda styrelsens/nämndens sammanträden
och arbete. I denna roll ligger också en (oskriven) ordningsmakt. Ordföranden har en viktig roll att fylla
mellan sammanträdena. Ordföranden ska fungera som en viktig länk mellan förvaltningen, presidiet och
nämnden. Ordföranden måste hålla sig uppdaterad på vilka ärenden som är på väg upp, så att sammanträdesplanering kan genomföras. Ordföranden måste vidare hålla sig uppdaterad på innehållet i reglementet
för styrelsen/nämnden. Vid författningsändringar åligger det ordföranden att verka för att reglementet blir
ändamålsenligt och att nämnden tar ansvar för de frågor som lagts på nämnden.
I andra punkten erinras om ordförandens skyldighet att kalla till sammanträde. Punkten är delvis en upprepning av vad som anges i 24–25 §§.
I tredje punkten erinras om ordförandens skyldighet att vid behov kalla ersättare. Observera dock att även
de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndernas sammanträden och ska underrättas om tid och
plats för sammanträdet, 6 kap. 17 § andra stycket KL. I detta reglemente föreskrivs att kallelse från början
ska skickas även till ersättarna (25 §). Vid förfall underrättas ersättaren om att denne ska tjänstgöra (34 och
35 §§). I förevarande punkt får ordföranden ett ansvar att formellt inkalla ersättare, dock under förutsättning
att tid medges.
I fjärde punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden vid behov är beredda när de tas upp i nämnden. KL föreskriver inget krav på beredning i nämnderna. Beredningens omfattning beslutas i stället ytterst
av nämnden.
En viktig inskränkning i undantaget från beredning är ärenden som handläggs enligt förvaltningslagens
(2017:900) regler eller enligt speciallagstiftning. En grundtanke bakom förvaltningslagen är den ska bidra
till att myndigheterna får ett så korrekt beslutsmaterial som möjligt för sina beslut och därmed till att besluten blir riktiga i sak. Detta speglas i 9 § förvaltningslagen, som anger att rättssäkerheten inte får eftersättas.
Iakttar nämnden inte 9 § förvaltningslagen kan detta bl.a. bli en fråga för JO.
I femte punkten åläggs ordföranden ett ansvar för att ärenden snarast tas upp vid sammanträde när ärendet
är färdigberett. KL innehåller förvisso inget skyndsamhetskrav. Annorlunda förhåller det sig med ärenden
där någon enskild är part i ärende enligt speciallag och där ärendet handläggs enligt förvaltningslagen.
Enligt 9 § förvaltningslagen ska sådana ärenden handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan
att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningslagen innehåller också regler om s.k. dröjsmålstalan (12 §). Detta
innebär att en överinstans kan förelägga en myndighet att avgöra ett ärende inom viss tid (49 §).
I sjätte punkten läggs ett övergripande uppföljningsansvar på ordföranden.
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Ordföranden ska vara en sammanhållande länk mellan förvaltningen och styrelsen/nämnden, så att styrelsen/nämnden får kontroll över att besluten verkställts.
ANDRA STYCKET
Andra stycket gäller enbart styrelsens ordförande.
Första och andra punkten är en följd av att styrelsens ledande roll och uppsiktsplikt över övriga nämnders
verksamhet enligt 6 kap. 1 och 11 §§ KL. Ordföranden är den som för styrelsens räkning mellan sammanträdena på politisk nivå ansvarar för att övergripande leda arbetet i kommunen. Uppgifterna följer av ordförandeskapet. Styrelsens ordförande brukar vara kommunalråd på heltid, men behöver inte vara det.
Tredje punkten är en följd av det samordningsansvar som styrelsen har enligt 6 kap. 1 § KL.
I fjärde punkten ges styrelsens ordförande vissa representationsuppgifter.
Som framgår av texten kan styrelsen besluta om en annan lösning.
PRESIDIUM
31 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Begreppet presidium definieras vad gäller nämnderna i 6 kap. 21 § KL. Till skillnad från vad som gäller
fullmäktige, får nämndpresidier ha högst två vice ordförande. Presidiet utgör ett organ i KL:s mening.
En särskild fråga rör hur ett presidium ska väljas; genom en valhandling eller en och en. Förarbetena ger
ingen vägledning. Klart är att presidiet numera utgör ett organ i KL:s mening. Det är också klart att presidiet inte ska väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i KL hänvisas till lagen (1992:339) om proportionellt valsätt när det gäller presidiet. 7 Om valberedningen lämnat ett förslag på presidium och inga andra
förslag finns, torde valet kunna ske genom en valhandling. Föreligger däremot flera förslag bör ledamöterna väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste respektive andre vice ordförande kan vara beroende av vem som väljs till ordförande respektive förste vice ordförande.
Fullmäktige har även enligt 6 kap. 21 § andra st. KL getts möjligheten att ”välja ett nytt presidium”. Detta
kan ske om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten.
Innebörden är att om ordföranden i nämnden företräder ”fel” parti, ska hela presidiet väljas om, inte enbart
ordföranden. Tanken är att fullmäktige genom valet ska skapa ett nytt presidium med lämplig sammansättning, varvid alla posterna ska övervägas och väljas.

7

Jfr 5 kap. 58 § KL och 6 kap. 42 1 KL.
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ANDRA STYCKET
En fråga i lagen är vilka uppgifter presidiet i en nämnd ska ha. För fullmäktiges del anfördes i förarbetena
till 2014 års ändringar att det fanns behov av att kunna ge fullmäktigepresidiet en mer aktiv roll när det
gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. I 2017 års KL har dessutom
fullmäktiges presidium tilldelats uppgiften att bereda revisorernas budget, 11 kap. 8 § KL.
Vad gäller nämndpresidier har den ändringen gjorts i 2017 års kommunallag att styrelsen och nämnderna
kan delegera beslutanderätt till presidiet. Man bör i så fall fundera över gränsdragningen gentemot exempelvis ett arbetsutskott. Presidiets rätt att fatta beslut ska regleras i delegationsordningen.
Vid fastställandet av presidiets uppgifter bör man ta i beaktande vilken arbetsfördelning man vill ha mellan
presidiet och arbetsutskottet. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse. Av intresse i sammanhanget är också att en bidragande orsak till att nämndpresidier definierades och blev ett organ var att man ville möjliggöra återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag vid ändrade
majoriteter i fullmäktige.
I stycket beskrivs presidiets uppgifter. Av lagens förarbeten 8 framgår att det för nämndernas del inte finns
ett lika framträdande behov av att beskriva presidiets uppgifter. Här har presidiet till-delats uppgiften att,
om ordföranden anser det behövs, biträda ordföranden med att planera och leda nämndens sammanträden.
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
32 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
Vid förfall för ordföranden, stadgar KL att vice ordförande ska träda in. Om även vice ordföranden har förfall, träder andre vice ordförande in. Första stycket reglerar situationen när ingen i presidiet kan delta i ett
helt sammanträde eller en del av ett sådant. I det läget får nämnden utse annan ledamot som ersättare för
presidieledamöterna. De två sista meningarna reglerar frågan om vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter fram till dess att valet förrättats.
ANDRA STYCKET
Andra stycket reglerar situationen när presidieledamöterna t.ex. på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. I det här reglementet har vi valt att reglera även vice ord-förandenas frånvaro, inte
bara ordförandens. För att klargöra att ordförandens ersättare inte enbart ska ta hand om själva sammanträdena, anges att ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.
En särskild fråga vid långvarigt frånfälle är arvodet. Ordföranden är ju många gånger kommunalråd med
kommunalrådsarvode. Hur denna fråga ska lösas bör framgå av arvodesreglementet i kommunen.

8

Prop. 2013/14:5 sid. 53.
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KOMMUNALRÅD
33 § Alternativ 1. Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige … kommunalråd.
Alternativ 2. Fullmäktige väljer … kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av
fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Kommentar:
Första stycket
Kommunalråd definieras i 4 kap. 2 § KL. De kan även ha andra benämningar. I den här paragrafen har vi
valt att enbart använda ordet kommunalråd. Det står dock kommunen fritt att benämna dem på annat sätt.
Ett kommunalråd måste inte längre ha något annat politiskt uppdrag i kommunen. Av den anledningen presenteras här två alternativ till när kommunalråden utses. Enligt alternativ 1 väljs de efter det att styrelse/
nämnder valts. Detta alternativ passar när kommunalråden har andra uppdrag i kommunen. I alternativ 2
utnyttjas den nya regeln i 4 kap. 2 § andra stycket KL om att kommunalråd får utses på första fullmäktige
efter valet. Denna ordning har tidigare enbart varit förbehållen Stockholms kommun (borgarråd), men görs
nu generellt tillgänglig för alla kommuner och landsting.
Alternativ 2 tar sikte på situationen när kommunalråd inte har annat uppdrag.
ANDRA STYCKET
Det är mycket viktigt att fullmäktige bestämmer de olika kommunalrådens ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. Tjänstgöringsgraden har i sin tur betydelse för vilket arvode kommunalrådet får. Ordet ”uppgifter” tar sikte på att ett kommunalråd kan tilldelas mer specifika uppgifter, som t.ex. att representera kommunen.
FÖRHINDER
34 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet
ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
Kommentar: Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i KL. KL kräver att det av reglementet
framgår hur det ska gå till. I reglementet föreskrivs att kallelse alltid från början ska skickas till såväl ledamöter som ersättare. Ersättaren har alltså redan fått en formell kallelse när eventuella förhinder aktualiseras.
Vi har då valt att i stället kalla förfarandet med att kalla in er-sättaren att denne ska underrättas om att
denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
35 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll
från valet.
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Alternativ 1: En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Alternativ 2: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
Alternativ 3: En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
Kommentar:
Första stycket
Enligt 6 kap. 17 § första stycket KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. I
första stycket har tagits in en regel motsvarande den för fullmäktige, 5 kap. 17 § KL.
Så snart en ledamot anmält förhinder åligger det ordföranden att kalla dit en ersättare.
ANDRA STYCKET
Stycket motsvarar regeln i 5 kap. 19 § KL och innebär att en ordinarie ledamot som inställer sig har företräde till tjänstgöring, oavsett om ersättare kallats in. Detta gäller också om ledamoten kommer för sent.
Lagen anger inte närmare hur inträdet ska gå till. Det är i många fall lämpligast att inträdet sker vid närmast
påföljande ärende. Annorlunda kan det förhålla sig när det gäller omfattande ärenden. Då kan det vara
lämpligt att den ordinarie ledamoten omgående får inträda under ärendets handläggning.
TREDJE STYCKET
I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Om valet av ersättare inte skett proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra i den av fullmäktige bestämda turordningen. Om ingen turordning är
bestämd, kallas de in i den ordning de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val. Om ersättarna utsetts
genom proportionellt val, gäller särskilda regler enligt 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
FJÄRDE STYCKET
Bestämmelsen har sin grund i 6 kap. 17 § tredje stycket KL. Fullmäktige är ålagt att besluta i vilken utsträckning ersättarna ska få delta i debatten och få sin mening antecknad till protokollet. I förarbetena till
KL framgår att ”det för vissa nämnder kan finnas behov av avvikande bestämmelser.” Det bör betyda att
fullmäktige kan bestämma rättigheterna olika för ersättare i skilda nämnder. Om fullmäktige inte gett ersättarna rätt att få sin mening antecknad i protokollet, torde ord-föranden ändå i ett särskilt ärende kunna
medge ersättaren denna rätt. Ersättaren kan dock inte kräva detta.
FEMTE STYCKET
I stycket regleras situationen att en annan ersättare, som står högre på turordningslistan, inställer sig efter
det att en annan ersättare börjat tjänstgöra. Regleringen bygger på att partiväxling – till skillnad från i fullmäktige – är tillåten. Denna partiväxling finns inbyggd i systemet, när partierna efter allmänna val ska nominera kandidater till nämnderna. Många gånger byggs koalitioner, där småpartier kan få ersättarplatser i
nämnder, trots att deras eget mandat inte räcker till. Här erbjuds tre olika alternativ.
Alternativ 1 motsvarar till innebörden den skrivning vi haft i vårt tidigare normalförslag till reglemente.
Den ger resultatet att en ersättare som börjat tjänstgöra som absolut huvudregel ska få fortsätta tjänstgöringen, även om en annan ersättare som står högre på turordningslistan dyker upp. Det är först om ”det
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etablerade majoritetsförhållandet” påverkas, som den nytillkommande ersättaren får tjänstgöra. Med detta
begrepp avses det i vårt förra reglemente använda uttrycket ”styrkebalansen mellan partierna”. På många
håll finns idag inga ”etablerade majoritetsförhållanden”. I dessa fall bör man välja något av de andra alternativen.
Alternativ 2 innebär att den första ersättaren ges förtur till tjänstgöring oberoende av turordningen, dock
bara om denne tjänstgör för sitt eget parti. Tjänstgör ersättaren för något annat parti, får alltså ersättaren avträda sin tjänstgöring för någon som står högre upp på turordningslistan.
Alternativ 3 innebär att en ersättare som börjat tjänstgöra alltid har företräde till tjänstgöring, oberoende av
om någon annan ersättare inställer sig. Fördelen med detta alternativ är att det är mycket enkelt att tillämpa.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNST GÖRING
36 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Alternativ 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan
partierna.
Alternativ 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Alternativ 3: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
Kommentar:
Första stycket
Regeln motsvarar i stort den reglering som finns för fullmäktige i 5 kap. 18 § KL.
ANDRA STYCKET
Om ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” även om en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att undvika partiväxling kan man i nämnderna tillämpa
ett system med växeltjänstgöring. Orden ”en gång” i respektive alternativ innebär att rätten till växeltjänstgöring endast får utnyttjas en gång.
Alternativ 1 tar sikte på att ”styrkebalansen påverkats” och överensstämmer med den skrivning vi hade i
tidigare utgåvor. Den skrivningen medför att den ordinarie ledamoten får växeltjänstgöra i mindre utsträckning än i alternativ 2, eftersom växeltjänstgöring enbart tillåts i de fall då ”styrkebalansen mellan partierna”
har påverkats. Detta begrepp kan vara svårtolkat i kommuner med oklara majoriteter.
Alternativ 2 föreskriver att det är tillåtet för en ledamot och en ersättare att tjänstgöra växelvis, men enbart
om ersättaren tillhör ett annat parti. Regeln medför att det går att växeltjänstgöra i alla situationer där ersättaren inte tillhör samma parti, oavsett om det påverkar den inbördes balansen inom blocket.
Alternativ 3 motsvarar den ordning som gäller i fullmäktige. Ledamoten får inte komma tillbaka om denne
avbrutit tjänstgöringen av annan orsak än jäv. Detta alternativ har fördelen att det är enkelt att tillämpa.
Vilken modell som ska tillämpas blir beroende av hur den politiska kartan ser ut (oklara majoriteter och
vågmästare).
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YRKANDEN
37 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har upp-fattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om
inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med
rättspraxis vad gäller rätten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
DELTAGANDE I BESLUT
38 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar
det med acklamation.
Kommentar: I 4 kap. 24 -26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad
som gäller vid omröstning och beslut. Enligt 4 kap. 25 § KL har en ledamot som grundregel rätt att avstå
från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Enligt 4 kap. 26 § KL är dock en nämndledamot som deltar i
handläggningen av ett ärende skyldig att rösta om ärendet rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Lokutionen ”där detta är möjligt” tar sikte på den situationen. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta,
när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.
I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska
anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit i ett
beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.
I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha
deltagit i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten
meddela vid uppropet att han eller hon avstår från att rösta.
RESERVATION
39 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Kommentar: Reservationsrätten regleras i 4 kap. 27 § KL och omfattar bl.a. ledamöter och tjänstgörande
ersättare i styrelsen och övriga nämnder. En förutsättning för reservationsrätt är att man deltagit i avgörandet. Lagbestämmelsen innehåller dock inget om skriftlig reservation. I förslaget har därför tagits in en kompletterande föreskrift om detta.
Stycket behandlar också reservation vid s.k. omedelbar justering (se 40 §). Vid omedelbar justering föreligger beslutet i skriftlig form redan vid sammanträdet. Det är då ändamålsenligt att motiveringen till reservationen också görs i omedelbar anslutning till sammanträdet.
En särskild fråga rör om ledamöter ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av ett särskilt
yttrande. Någon sådan rätt finns inte enligt KL. Protokollet förs på ordförandens ansvar, varför denne i
första hand bör bestämma om det ska tillåtas. Om det blir aktuellt med särskilt yttrande ska begäran härom
göras innan sammanträdet avslutas. Yttrandet kan antingen tas in i själva protokollet eller som en bilaga.
Avfattningen av 5 kap. 67 § KL visar att kommunala protokoll ska vara kortfattade. Mot bakgrund härav
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och att långa protokoll kan bli oöverskådliga, förordar vi en restriktiv hållning till särskilda yttranden. Den
rättsliga statusen på dessa är dessutom oklar. De utgör inte reservationer, utan används många gånger enbart för att utveckla en ståndpunkt, kanske t.o.m. efter ett acklamationsbeslut. Om ordförandens bedömning
ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om yttrandet ska tillåtas.
JUSTERING AV PROTOKO LL
40 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommentar:
FÖRSTA STYCKET
I fråga om nämndernas protokoll hänvisas i KL till motsvarande regler för fullmäktige (6 kap. 35 § andra
stycket KL). I 5 kap. 69 § KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdesdagen på det sätt som fullmäktige bestämmer. Regler om justering bör därför tas in i varje reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
I stycket föreslås att en ledamot, utöver ordföranden ska justera protokollet. Observera att KL inte förskriver att ordföranden ska justera protokollet. Detta har dock förutsatts i förarbetena.9
ANDRA STYCKET
Stycket behandlar omedelbar justering. Detta förfarande kan tillgripas när man snabbt vill anslå bevis om
justering och verkställa ett beslut. En omedelbar justering får inte leda till oklarheter om innehållet i beslutet. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den därför redovisas skriftligt före justeringen.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
41 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Kommentar: Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd ansvarar för att kungörelse sker
inom ramen för nämndens ansvarsområde. Nämnden ska alltså se till att kungörelse sker på kommunens
anslagstavla. Därvid åligger det nämnden att underrätta styrelsen om ändringens innehåll. Det övergripande
ansvaret för anslagstavlan och författningssamlingen har styrelsen, se 14 och 15 §§ detta reglemente.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
42 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), förvaltningschefen
eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.
Kommentar: Av 6 kap. 36 § KL följer att kommunen har frihet att reglera frågan om delgivning i reglemente eller särskilt beslut. Enligt bestämmelsen får alltid delgivning ske med ordföranden.

9

Prop. 1990/91:117 s. 193.
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Förslaget innebär att styrelsen/nämnden själv kan besluta om vem som ska vara behörig att ta emot delgivning. Observera att denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I annat fall får man enbart tilllämpa 6 kap. 36 § KL. Detta lämpar sig mindre väl med tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt.
När man beslutar med vilka personer delgivning får ske måste man göra ett val. En förvaltningschef inom
en nämnds område är normalt alltid lämplig att delges. Att utpeka ytterligare någon eller några personer är
också bra, så att man täcker upp exempelvis för semestrar. Observera dock att en föreskrift om att delgivning får ske med kommundirektören kan vara olämplig i nämnder som hanterar många sekretesskyddade
uppgifter. Kommundirektören har av denna anledning satts inom parentes.
UNDERTECKNANDE AV HA NDLINGAR
43 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Kommentar: I KL finns inte begreppet behörig firmatecknare. Begreppet ”firmatecknare” står för en representationsrätt utåt, som inte behöver sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. I ett
kommunalt organ kan ordföranden ha getts rätt att underteckna nämndens handlingar. Samtidigt är det fortfarande nämnden som har beslutskompetensen. Ett speciellt fall är när en beslutsrätt delegerats till någon.
Då kan beslutsrätt och rätten att underteckna handlingar sammanfalla.10
FÖRSTA STYCKET
Första stycket utgör huvudregeln för rätten att underteckna handlingar.
Stycket tar för det första sikte på ren verkställighet av ett fullmäktigebeslut, t.ex. skriva under ett avtal, vars
ordalydelse godkänts av fullmäktige. Den tar för det andra sikte på beslut som nämnden själv fattar och
som resulterar i att en skrivelse eller något annat ska undertecknas.
ANDRA STYCKET
Här ges styrelsen/nämnden möjlighet att fatta de beslut som rör undertecknande och kontrasignering som
man finner ändamålsenliga.
TREDJE STYCKET
Det kan vara praktiskt att ”firmateckningsrätten” sammanfaller med beslutskompetensen när ett beslut har
fattats med stöd av delegation. Det kan med fördel anges direkt i delegationsordningen hur ”firmateckningen” ska vara utformad. Vissa beslut kan dock vara av den karaktären att man av internkontrollskäl vill
att två personer ska skriva under. Ordalydelsen ger stöd för detta förfaringssätt. Delegation kan dock inte
ske till två tjänstemän i förening.

10

Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, s. 89.
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UTSKOTT

11

44 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av … ledamöter och … ersättare.
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när
ordföranden anser att det behövs eller när minst … ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut
i styrelsen/nämnden.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Kommentar: Av 3 kap. 5 § KL följer att fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas.
KL innehåller inte så många bestämmelser om utskott. Det kan därför vara bra att i någon mån reglera
arbetsformerna i reglementet.
När det gäller utskott måste man ta ställning till om det är fullmäktige eller respektive nämnd som ska besluta om utskott. Om fullmäktige inte tar in något om utskott i reglemente får nämnden besluta att utskott
ska finnas.
Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom nämnderna som är politiskt sammansatta. Ett utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt gäller,
6 kap. 42 § KL. Ett utskott kan aldrig ges ställning som nämnd utan utskottet kan enbart svara för beredning av ärenden och fatta beslut med stöd av delegation från nämnden.
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Mer om utskott finns att läsa i Dalman, i Festskrift Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100 år, 2015 sid. 9-18.
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FÖRSTA STYCKET
Här har fullmäktige med stöd av 3 kap. 5 § första stycket KL beslutat att ett arbetsutskott ska finnas i styrelsen. Styrelsen kan alltså inte avskaffa arbetsutskottet. I övrigt har fullmäktige överlåtit till styrelse och
nämnder att inrätta utskott.
Det finns inga regler i KL som reglerar hur många ledamöter/ersättare det ska vara i ett utskott. Antalet ersättare behöver inte heller vara lika stort som antalet ordinarie ledamöter. Som minimum bör ett utskott ha
tre ledamöter, eftersom ett udda antal ledamöter är att föredra. På det sociala området är dock tre ledamöter
för litet. Detta aktualiserades i ett JO-uttalande (1985/86 s. 278). Där bestod utskottet av tre ledamöter och
tre ersättare. Vid sammanträde hade en ledamot och alla ersättare förhinder. Utskottet fattade då beslut med
enbart ordförande och en ledamot, eftersom utskottet bedömdes kunna fatta beslut om mer än hälften av
ledamöterna var närvarande. I praktiken innebar detta enligt JO att delegation skett till en person (ordföranden med utslagsröst), vilket kom i konflikt med SoL:s bestämmelser.
En särskild fråga är huruvida man i förtid kan entlediga en ledamot i ett utskott. Frågan har inte belysts i
praxis.
Ledamöter i kommunala nämnder åtnjuter ett starkt skydd och kan inte utan vidare bli entledigade. 4 kap. 9
§ KL reglerar när en viss förtroendevald får entledigas. Den förtroendevalde ska ha valts av fullmäktige och
antingen ha vägrats ansvarsfrihet eller dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.
En förutsättning för entledigande är att den förtroendevalde valts av fullmäktige. Nämndens ledamöter
skyddas därför av 4 kap. 9 § KL. Problemet med utskott är emellertid att utskottets medlemmar väljs av
nämnden bland ledamöterna och ersättarna, 6 kap. 42 § KL. De är således endast indirekt valda av fullmäktige. Detta skulle kunna tala för att utskottsledamöterna kan entledigas. Rättsläget är oklart.
ANDRA STYCKET
Här föreskrivs att ledamöterna inom kretsen av ledamöter i utskottet ska välja en ordförande och en vice
ordförande. Mandattiden bestämmer utskottet självt.
TREDJE STYCKET
Här regleras den situationen att ordföranden blir förhindrad för en längre tid att fullgöra sitt uppdrag. En
ersättare för denne kan då utses inom kretsen av ledamöterna. Det är viktigt att man reglerar arvodesfrågan
vid längre tids bortovaro.
FJÄRDE STYCKET
Det finns ingen reglering kring ersättarnas närvaro i utskott. Många gånger används utskottet för att fatta
beslut med stöd av delegation i ärenden där sekretesskyddade uppgifter ofta förekommer. För att inte sprida
information i onödan kan det därför vara lämpligt att begränsa närvarorätten i så hög utsträckning som möjligt.
Nämnden bör vid valet av ersättare tänka på att besluta en inkallelseordning.
FEMTE STYCKET
Om utskottets ledamöter och ersättare inte utsetts vid proportionellt val, måste fyllnadsval förrättas vid förtida avgång. Om proportionellt val ägt rum, gäller i stället turordningen enligt valsedlarna.
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SJÄTTE STYCKET
Utskottet bestämmer vilka sammanträdestider som ska gälla. Det är också lämpligt att föra in regler om beslutsförhet. ”Hälften av ledamöterna” innebär att ledamöterna inklusive tjänstgörande ersättare ska uppgå
till minst halva utskottet.
Utskottet förutsätts fatta beslut i enlighet med reglerna för fullmäktige och nämnder, se 5 kap. 53-56 §§ KL.
SJUNDE STYCKET
När det gäller protokoll i beslutsärenden förutsätts utskottet följa 6 kap. 35 § KL i tillämpliga delar. Vid beredning av ärenden kan dokumentation ske genom att förslaget på uppdrag av utskottet redovisas i föredragningslistan till styrelsens/nämndens sammanträde.
ÅTTONDE STYCKET
Här föreskrivs att utskottet har en beredande funktion i förhållande till nämnden. Nämnderna avgör dock
ytterst själva omfattningen av beredningen.
Utskottet kan också uppträda som delegat. Detta regleras inte i reglementet, utan i delegationsordningen
som styrelsen/nämnden fattar beslut om. Där ska också anges i vilken utsträckning beslut ska anmälas till
styrelsen/nämnden, 6 kap 40 § KL. Utskottets beslutskompetens regleras då i delegationsordningen för
nämnden.
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REGLEMENTE FÖR STYRE LSE OCH NÄMNDER

I skriften presenteras ett exempel på reglemente för styrelse och nämnder
regioner.

i kommuner och landsting/

Reglementet är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder.
Reglementet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
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