
 

REGLEMENTE FÖR ARBETSFORMER 
KOMMUNSTYRELSE OCH NÄMNDER 
KF § 33/07 (Reviderad KF § 58/11) 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
§ 1 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
 
§ 2 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Yttranderätt 
§ 3 
Ersättarna har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i 
protokollet. 
 
Inkallande av ersättare 
§ 4 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till respektive kansli/nämndsek-
reterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan kallats in. 
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Närvarorätt 
§ 5 
Vid sammanträden i styrelse/nämnder ska ansvarig chef vara närvarande med 
rätt att delta i överläggningarna och övriga förvaltningschefer efter behov. 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med samtliga 
nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild. 
 
Ersättare för ordföranden 
§ 6 
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamotens 
ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Delegering av ärenden 
§ 7 
Nämnden får uppdra åt utskott, åt en ledamot eller ersättare för ledamot eller åt 
en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 
viss grupp av ärenden, dock inte i följande ärenden: 
- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats och 

- vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
Kommunstyrelse/nämnder ska med uppmärksamhet följa hur delegerad 
beslutanderätt utövas. 
 
Sammanträdena 
§ 8 
Kommunstyrelse/nämnder sammanträder på dag och tid som styrelse/nämnd 
bestämmer. 
§ 9 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas 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 annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före 
sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
§ 10 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 
- närmast under kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder samt 

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

 
Kommunalråd 
§ 11 
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens 
ledamöter ett kommunalråd. 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets ansvarsområden. 
 
Protokoll 
§ 12 – Inlägg i debatten 
I varje protokoll ska det framgå vilka ledamöter som deltagit i debatten. 
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§ 13 - Justering 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Kommunstyrelse/nämnd kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
§ 14 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 
 
Delgivning 
§ 15 
Delgivning med kommunstyrelse/nämnd sker med ordföranden, förvaltningschef 
eller annan anställd som kommunstyrelse/nämnd bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
§ 16 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelse/nämnd 
ska undertecknas av ordförande eller vid förfall för denne av vice ordförande 
och kontrasigneras av ansvarig förvaltningschef eller annan anställd som 
kommunstyrelse/nämnd bestämmer. 
I övrigt bestämmer kommunstyrelse/nämnd vem som ska underteckna 
handlingar. 
 
Utskott 
§ 17 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett ekonomiutskott, ett personalutskott, ett 
tillväxtutskott och de utskott i övrigt som kommunstyrelsen väljer att inrätta. 
I de fall utskott inrättas i nämnd gäller tillämpliga delar av nedan angivna 
principer för utskott. 
 
§ 18 
Utskotten ska bestå av 3-5 ledamöter och 3-5 ersättare. 
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§ 19 
Styrelsen/nämnden väljer för den tid styrelsen/nämnden bestämmer bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan 
ledamot i utskottet som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
§ 20 
Ersättare får närvara och yttra sig vid utskottets sammanträden. 
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. 
 
§ 21 
Utskotten medges rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för 
fullmäktigepartier som inte är representerade i utskottet. Även inte 
tjänstgörande ersättare i utskotten kan adjungeras om de fungerar som sitt 
partis företrädare. 
§ 22 
Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst tre ledamöter begär det. 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
§ 23 
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet ska beredas 
av utskottet om beredning behövs. 
Ordföranden eller för sakområdet ansvarig chefstjänsteman överlämnar sådana 
ärenden till utskottet. 
När ärendet beretts ska utskotten lägga fram förslag till beslut. 
Vad som i övrigt föreskrivs om kallelse till sammanträde, anmälan av hinder att 
närvara vid sammanträde och inkallande av ersättare samt i fråga om jäv, 
förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation gäller i tillämpliga delar även utskott. För 
beslutsförhet i utskott erfordras att mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
Beträffande sådana ärenden, i vilka utskott med stöd av delegerad beslutande-
rätt fattar beslut på styrelsens/nämndens vägnar, ska tillkännagivande om 
verkställd justering ske i den ordning som gäller för styrelsen. 

C:\Users\koi371\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet 
Files\Content.Outlook\WUJDTZEO\REGLEMENTE FÖR ARBETSFORMER 2011.docx 5 (6) 

 



 

Avskrifter av utskottens protokoll ska tillställas samtliga ledmöter och ersättare 
samt sådan förtroendeman som kommunfullmäktige medgett rätt att närvara vid 
styrelsens/nämndens sammanträden. 
 
§ 24 
Utskott får från styrelsens/nämndernas, beredningar och tjänstemän infordra de 
yttranden och upplysningar, som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 
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