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Datum 
2019-02-22 

Referens 
KS 2018/01197  

Kommunfullmäktige 

Avsägelse förtroendemannauppdrag - ledamot i 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
1. Avsägelsen godkänns.
2. Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny
röstsammanräkning för Ockelbo kommun.

Sammanfattning av ärendet 
Carin Engblom (C) har i skrivelse 2018-12-20 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 
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Datum 
2019-02-27 

Referens 
KS 2018/00276  

Kommunfullmäktige 

Redovisning av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2018-12-19 ny ersättare för 
ledamot och ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och 
med den 19 december 2018 till och med den 14 oktober 2022. 
Parti: Vänsterpartiet 
Ny ersättare: Markku Kalliokoski 
Avgången ersättare: Bertil Rutström 

Parti: Sverigedemokraterna 
Ny ledamot: Marcus Bertilsson 
Ny ersättare: Mats Söderlund 
Avgången ledamot: Maria Lenander 
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Krüger, Joachim, 0297-55527 
Joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
2019-02-09 

Referens 
KS 2019/00115  

Kommunfullmäktige 

Rapport finanspolicy 2018-12-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Rapporten godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo 
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till 
kommunfullmäktige två gånger per år.       

Beslutsunderlag 
Rapport finanspolicy 2018-12-31.
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1. Aktuell likviditetssituation 

Tillgängliga likvida medel 181231: 

 

 
Kommentar: Högre likviditet än vid förra årsskiftet (60,6 mkr) om ej utnyttjad kredit 
beaktas. 
 

2. Placeringsportfölj 

Placeringar 181231 

 

 

Kommentar: Under året har två placeringar avvecklats och ej ersatts. Efter 
årsskiftet har även Exceed/ SGP avslutats. 

 

 

 

Likvida medel Belopp 

Kassa och bank 83,1 mkr 

Ej utnyttjade kreditlöften 0,0 mkr 

Finansiella tillgångar som kan omsättas 
inom tre bankdagar 

 

Totalt: 83,1 mkr 

Motpart Instrument Belopp 

Exceed/SGP Kalenderstrategi 
Sverige 0,5 mkr 

Carlssson Noren 
/Consensus 

Macro Fund 0,5 mkr 

Mangold 
Etik global 0,5 mkr 

Totalt:  1,5 mkr 
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3. Skuldportfölj 

 

 

Kommentar: Skuld oförändrad under året. Genomsnittlig räntesats marginellt 
lägre än föregående år (0,87 %). 9,5 mkr utav skulden utgörs av gröna lån. 

 

Kommentar: 

Genomsnittlig kapitalbindning 2,17 (1,99). En enligt policyn något för stor del 
med kort kapitalbindning. Något att ta hänsyn till vid omläggning av lån. 

 

Långivare Belopp Genomsnittlig 
räntesats 

Kommuninvest 151,7 mkr 0,86 % 

Totalt: 151,7 mkr 0,86 % 

Kapitalbindning Max Min 181231 

< 1 år 30 % 0 % 42,2 % 

1-2 år 30 % 0 % 11,8 % 

2-3 år 20 % 0 % 12,5 % 

3-4 år 20 % 0 % 6,3 % 

4-5 år 20 % 0 % 16,7 % 

5-6 år 20 % 0 % 10,6 % 

6-7 år 20 % 0 % 0 % 

7-8 år 20 % 0 % 0 % 

8-9 år 20 % 0 % 0 % 

9-10 år 20 % 0 % 0 % 
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Kommentar: 

Genomsnittlig räntebindning 1,30 (1,96). En mer spridd räntebindning ska 
eftersträvas vid omsättning.  

4. Borgensåtagande 

 

 

Kommentar: Högre borgensåtagande gällande Stiftelsen Wij Trädgårdar sedan 
årsskiftet då borgensåtagande ersatt lån. 

5. Avvikelser 

Några avvikelser från finanspolicyn finns att åtgärda. 

Räntebindning Max Min 181231 

< 1 år 60 % 35 % 65,1 % 

1-3 år 30 % 15 % 24,3 % 

3-5 år 25 % 5 % 0 % 

5-7år 15 % 5 % 10,6 % 

7-10 år 10 % 0 % 0 % 

Gäldenär Belopp 

Ockelbogårdar AB   138,2 mkr 

Ockelbo Vatten AB     29,3 mkr 

Wij Säteri AB 
     7,4 mkr 

Stiftelsen Wij Trädgårdar 
    3,4 mkr 

Åbyggeby LBC 
    0,3 mkr 

Totalt: 
178,6 mkr 
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Sida 
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Datum 
2019-02-25 

Referens 
KS 2018/00484  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Års- och flerårsbudget 2019-2021 - förtydliganden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Borgensåtagande 
1. Kommunfullmäktige 2018-12-17, § 105, beslutspunkterna 15 – 18, 

kommunens borgensåtagande, ändras till följande: 
2. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 163 200 000 kronor, 
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 

3. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 57 100 000 kronor, 
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  

4. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Wij Trädgårdar 
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 3 350 000 kronor, 
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Wij Säteri AB låneförpliktelser 
upp till totalt högsta belopp om 7 418 617 kronor, jämte ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

Taxor för tillsyn och tillstånd 
6. Taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) enligt bifogade bilagor med giltighet fr o m  
2019-01-01. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Borgensåtagande 
Fullmäktiges tidigare beslut om kommunens totala borgensåtagande per 
bolag behöver förtydligas. Fullmäktige beslutade den 1 oktober 2018 (§ 63) 
om det totala borgensåtagandet för Stiftelsen Wij Trädgårdar.  
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I samband med beslut om års- och flerårsbudget 2019–2021 den 17 
december 2018 fanns samma beslutspunkt med, men med ett annat belopp. I 
beslutsunderlag till års- och flerårsbudget 2019–2021 blev inte Stiftelsen Wij 
Trädgårdar senaste upplåning om 2 000 000 kronor med i angivet 
lånebelopp, varvid beslutspunkten måste förtydligas.  
Borgensåtagande Ockelbogårdar AB  
Fullmäktiges beslut, (KF § 68/16) avseende nybyggnad bostäder, borgen om 
25 mkr var inte angiven i borgensåtagandet i fullmäktiges beslut i december 
2018. Den summa som ska vara angiven är 163,2 mkr.  
Beslut om borgensåtagandet ska vara 138,2 samt 25,0 mkr, totalt 163, 2 mkr.  
Taxor för tillsyn och tillstånd 
Förslag till taxa för tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)  
Fullmäktige beslutade i samband med års- och flerårsbudget om taxor för 
2019. Som beslutsunderlag till detta hänvisades till upprättad taxekatalog. 
Gästrike Räddningstjänsts underlag för Taxa för Brandskyddskontroll samt 
Sotningstaxa finns med i taxekatalogen, men beslutsunderlaget var inte 
delgiven som beslutsunderlag. För att erhålla ett förtydligande i beslutet 
bifogas Gästrike Räddningstjänsts bilaga. 
I kommunstyrelsens taxekatalog 2019 finns hänvisning enligt följande:  
Taxa för Brandskyddskontroll samt Sotningstaxa;  
För taxa hänvisas till http://www.gastrikeraddningstjanst.se/ 
                         

Beslutsunderlag 
Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)                           

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Kommunfullmäktige 

 

Mål- och budgetprocess 2019 - tidplan och arbetssätt 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Redovisningsperiod för delårsbokslutet ändras fr o m 2019 till per 31 

augusti. 
2. Arbetsgång, tidplan och instruktioner godkänns i övrigt.                       

 

Sammanfattning av ärendet 
Vid ekonomiutskottets sammanträde i februari 2019 ska utskottets tidplan 
och arbetssätt diskuteras. Ekonomiutskottets sammanträdestillfällen utgör till 
största delen överläggningar med nämndföreträdare. De förutsättningar som 
gäller är följande: 
Förutsättningar 

 Budgetprocessen planeras utifrån de datum som gällande lagstiftning 
anger och utifrån att inordna de ekonomiska processerna årsredovisning, 
delårsbokslut och års- och flerårsbudget.  

 Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per 
styrelse/nämnd. Som utgångspunkt gäller fastställd ram enligt 
flerårsbudget och med preliminär ram för tredje året i planen. 
Diskussionspunkt 

 Bokslutsdag ska planeras 

 Internkontrollarbetet ska inordnas i processen. 

 Långsiktig investeringsplan ska aktualiseras/behandlas två gånger per år 
och i samband med budgetprocessen. 

 Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska bolagen vara delaktig i 
kommunens budgetarbete. Bolagens delårsbokslut per april och augusti 
ska delges kommunstyrelsen, vilket även gäller de gemensamma 
nämnderna 

 Information från kommunala förbund ska erhållas 

 Frågeställningar inför varje överläggning ska delges och behandlas av 
respektive nämnd inför överläggningen. De uppdrag nämnderna erhåller 
ska lämnas in skriftligt.                                                  
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Ärendet 

Tidplan och dagarnas innehåll 

Överläggningar 7 – 8 mars 2019  

Bokslutsdag 7 mars 2019 

En gemensam bokslutsdag kommer att genomföras den 7 mars 2019 där 
analys och redogörelse för varje nämnds bokslut 2018 ska presenteras.  

Ordförande, vice ordförande och förvaltningschefer kallas till att närvara 
hela dagen. Enhetschefer kallas till respektive nämnds presentation. Om 
enhetscheferna har möjlighet kan de närvara vid nämndernas samtliga 
presentationer.  

Kommunstyrelsens ledamöter kommer att kallas till bokslutsdagen.  
Fullmäktiges presidium och revisionens ledamöter kommer att bjudas in. 

Representanter från Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB och Bionär 
Närvärme AB kommer att kallas. Till bokslutsdagen kommer även 
representanter från de kommunala förbunden att kallas, Inköp Gävleborg, 
Gästrike Räddningstjänst och Gästrike återvinnare. 

Företrädare för varje parti inbjuds att delta vid bokslutsdagen och inbjuds 
även att delta vid ekonomiutskottets sammanträde den 9 mars 2018 utan 
beslutanderätt. Fackliga representanter kommer också att bjudas in 

Varje nämnd får 45 minuter till förfogande för sin presentation, inkl tid för 
frågor. Bolagen, förbunden och de gemensamma nämnderna har 30 minuter 
till sitt förfogande. Föredragande är respektive förvaltningschef/VD. 

Presentationen ska utgå ifrån de rubriker som angivits i 
bokslutsinstruktionerna. Presentationen ska vara utifrån ett övergripande 
perspektiv. Redovisning av nyckeltal över tid och med jämförelser är av vikt  

Kommunstyrelsen behandlar kommunens årsredovisning 2019 den 2 april 
2019 med beslut i fullmäktige den 13 maj 2019. 

Ramberedning 8 mars 2019 

Bokslutsdagen kommer att utgöra en utgångspunkt för kommande 
budgetprocess.  

Eventuellt erhåller ekonomiutskottet i uppdrag att ge styrelse och nämnder 
uppdrag för redovisning till överläggningarna i maj 2019. Uppdragen ska 
behandlas av respektive styrelse/nämnd i april 2019. 

Överläggningar under året 
Överläggningar 16 – 17 maj 2019 

Under maj månad ska förutsättningarna för kommande års- och flerårsbudget 
fastställas.  

Kommunstyrelsen den 11 juni och fullmäktige den 17 juni 2019. 
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Överläggningar 10 – 11 oktober 2019 

Under oktober ska arbetet med att fastställa en års- och flerårsbudget 
genomföras.  

Kommunstyrelsen den 29 oktober och fullmäktige den 25 november 2019. 

Internkontrollplaner 
Internkontrollarbetet, uppföljning av föregående år och upprättande av plan 
för innevarande år ska behandlas av varje nämnd i februari.  

Delårsbokslut  
Ny lag om kommunal bokföring och redovisning, Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning. Lagen träder i kraft 1 januari 2019 
och gäller from räkenskapsår 2019. 
Den nya lagstiftningen anger när det gäller delårsbokslutet är att 
delårsrapporten ska beslutas i styrelsen inom två månader. Detta innebär 
egentligen att delårsbokslutet fr o m 2020 ska lämnas till styrelsen inom två 
månader.  
Ockelbo kommun och Ockelbogårdar AB sammanställer delårsbokslut per 
30 juni varje år. Om delårsbokslutet ska sammanställas per 30 juni måste 
delårsbokslutet beslutas i augusti.  
Förslag till ändrad period 
För att möta ny lagstiftning har diskussioner förts att föreslå att perioden för 
delårsbokslutet ändras redan från 2019 till att vara per 31 augusti. 
Processen blir då att det kompletta delårsbokslutet behandlas av 
kommunstyrelsen den 29 oktober och fullmäktige den 25 november  
Respektive nämnds delårsbokslut behandlas av nämnden i oktober. I och 
med denna sammanställning kommer sent har diskussioner förts att 
månadsuppföljningen per 30 april ska vara ett mindre delårsbokslut med en 
utförligare redovisning än övrig månadsuppföljning. 
Fortsatta diskussioner vid ekonomiutskottets sammanträde de 5 februari 
2019. 

Målprocessen inför 2020 ska aktualiseras  

Bifogar dokumenten  

 Vision 20130 – Plats att växa 
 Kommunövergripande strategier Vision 2030 
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MÅLPROCESSEN  

Vision 2030 - Plats att växa 
DET GRÖNA OCKELBO 

Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. 

I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var och en att 

odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och hälsa. 

Här är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, tar ansvar, vårdar och 

utvecklar den. Vi utvecklar "det gröna samhället", från boende och mat till 

företagande och resursanvändning. 

VI VÄLKOMNAR 

Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle. 

I Ockelbo finns öppenhet och respekt inför många olika kulturer och 

kulturyttringar. Här finns jordmån där var och en kan finna sin egen plats och 

sitt eget sätt att bo, arbeta och utvecklas på. Vårt samhälle är tillgängligt och 

utformat med omsorg. Vi välkomnar nytt företagande genom att underlätta och 

ge god service. Mångfalden befruktar vår vardag. 

VI VÄXER 

Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans. 

I Ockelbo finns frihet att växa och utvecklas som individ. Här finns respekt för de 

behov, önskemål och ambitioner som finns i livets olika skeden. Vi är öppna för 

nya lösningar och alternativa arbetsformer. Individen växer i ett sammanhang 

och som del av olika grupper och gemenskaper 

VI SAMVERKAR 

Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt. 

I Ockelbo bygger vi relationer för att stärka och utveckla vårt samhälle. Här 

söker vi nya lösningar i samverkan för att på bästa sätt använda våra 

gemensamma resurser. Vi möts och satsar tillsammans för att bidra till 

framtidens goda livsbetingelser. 
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Kommunövergripande strategier 
Vision 2030 
Trygga kompetensförsörjningen  

• Skolor som höjer utbildningsnivån i kommunen lägger grunden för 
framtida kompetensförsörjning.  

• Vuxenutbildning i olika former som möter kommunens och 
näringslivets behov.  

• Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att 
behålla och rekrytera rätt kompetens. 

Värna miljön i stort och smått  

• I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar 
och material.  

• Vi arbetar för en biologisk mångfald i vatten, skog och mark.  

• Maten i kommunens verksamheter ska i hög grad vara ekologisk och 
närproducerad.  

• Återbruk och källsortering ska vara självklarheter liksom att minska 
svinn.  

Teknik som underlättar  

• Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som 
underlättar för kommuninvånarna och organisationen.  

Utveckla samhället  

• Ockelbo kommun ska vara ett tryggt, attraktivt och tillgängligt 
samhälle för alla att leva och verka i.  

• Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar 
samt verkar för goda kommunikationer.  

Torgför Ockelbo  

• Ockelbo är bra – en plats att växa på.  

• Gör allt det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen.  

Ständiga förbättringar  

• För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det 
viktigt att kommunen som organisation arbetar med utveckling, med 
bra arbetssätt i god arbetsmiljö.  
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MÅL- OCH VERKSAMHETSPLANERING INFÖR 
BUDGET 2020 OCH PLAN 2021–2022  
Tidplan under 2019  

Analys av bokslut 2018 

Underlag inför arbetet med års/flerårsbudget 2020–2022 

 Ekonomiutskott – inledande sammanträde inför 2019 5 februari 

Nämndernas verksamhetsberättelser inlämnas till ekonomi 22 februari  

 Ekonomiutskott/Bokslut och ramberedning med en 
gemensam bokslutsdag 

7 – 8 med  
bokslutsdag den 7 mars 

Kommunstyrelsen – förslag årsredovisning 2018 2 april  

Kommunfullmäktige – beslut årsredovisning 2018 13 maj  

Års- och flerårsbudget 2020 - 2022 

Inför fastställande av budgetramar 

Budgetinstruktioner till nämnderna  
(efter kommunstyrelsen den 2 april 2019) 

april 

Respektive styrelse/nämnd ska behandla uppdrag inför 
ekonomiutskott i maj 

april/maj 

 Ekonomiutskott - överläggning med nämndföreträdare - inför 
förslag till ramar och mål 

23 – 24 maj 

Kommunstyrelsen – förslag till ramar 11 juni  

Kommunfullmäktige – beslut om ramar 17 juni 

Information om kommunfullmäktiges beslut till nämnderna 30 juni 

Inför fastställande av års- och flerårsbudget  

Nämndernas budgetförslag inlämnas till ekonomi 23 september 

 Ekonomiutskott - överläggning med nämndföreträdare 
 – inför förslag till års- och flerårsbudget, inkl mål för  
    kommande period 

10 - 11oktober 

Kommunstyrelsen - förslag till beslut till års- och flerårsbudget 29 oktober 

Kommunfullmäktige – beslut till års- och flerårsbudget 25 november 

  
Delårsbokslut per 31 augusti 2019 prel 
Nämndernas delårsbokslut med mål- och 
verksamhetsuppföljning  

15 oktober 

Månadsuppföljning per april 2019 (prel) 11 juni 

Kommunstyrelsen – delårsbokslut 29 oktober  

Kommunfullmäktige – delårsbokslut 25 november 

  
Förvaltningsbudget 2020 
Respektive nämnds förvaltningsbudget fastställs November/december 

 

 

Kommunstyrelsen 
2019-02-26 
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Referens 
KS 2019/00124  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Reviderad budget 2019/tillägg kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Förslag till reviderad budget 2019 godkänns.  
2. Resultatbudgeten revideras med ökade intäkter avseende 

inkomstutjämning för 2019 med 1 800 000 kronor. 
3. Kommunstyrelsen erhåller utökad budgetram för 2019 med 1 800 000 

kronor. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
I slutet av januari månad varje år erhåller kommunen en avstämning av de 
skatteintäkter och kostnadsutjämning som kommer att betalas ut under 2019. 
Uppräkningsfaktorer för beräkningar samt folkmängd per 1 november 2018 
och 1 januari 2019 är vid denna tidpunkt kända. Vid sammanställning av 
underlaget förbättras kommunens resultat med 2,4 mkr.  
I och med att kommunstyrelsens budget för 2019 innehåller ett sparbeting 
om 1,8 mkr föreslås att budget 2019 revideras för att möta detta sparbeting. 
Resultatbudgeten revideras med ökade intäkter avseende inkomstutjämning 
för 2019 och kommunstyrelsen erhåller ett tillskott med motsvarande belopp.  
Kommunens resultat blir oförändrad.  
                         

Beslutsunderlag 
Reviderad drift och resultatbudget 2019–2021                          

23



Ekonomiutskott 2019-02-05

OCKELBO KOMMUN
Års- och flerårsbudget 2019 - 2021 

Resultatbudget, tkr

 
Reviderad 

budget 2019
Prognos 

2019 Diff
Verksamhetens nettokostnader -360 964 -360 964 0
Avskrivning -12 707 -12 707 0
Verksamhetens nettokostnader -373 671 -373 671 0

Skatteintäkter 270 091 271 070 979
Slutavräkning -2 704 -3 792 -1 088
Kommunalekonomisk utjämning 107 226 107 929 703
Summa skatter och statsbidrag 374 613 375 207 595

Finansiella intäkter 1 100 1 100 0
Finansiella kostnader -2 000 -2 000 0
Finansnetto -900 -900 0

Årets resultat 42 636 595

Resultat: 2 % av skatter och utjämning 0,0% 0,2%

Befolkningsprognos (per 1 november) 5 917 5 925
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Ekonomiutskott  2019-02-05

OCKELBO KOMMUN
Års- och flerårsbudget 2019 - 2021 

Driftsbudget, tkr

Budget Plan Plan
2019 2020 2021

KOMMUNSTYRELSEN 82 248 83 858 85 536
Omfördelning lönesatsning -250 -250 -250
Riktad lönesatsning fr o m 2019 250 250 250
Tillägg 3 400
Tillägg 2019 1 800
Summa kommunstyrelsen 87 448 83 858 85 536
 - varav VGS 4 810 4 906 5 004

UTBILDNING/KULTURNÄMND
Anslag exkl gymnasieskolan 111 270 113 446 115 714
Tillägg 3 100
Summa exkl gymnasieskolan 114 370 113 446 115 714

Gymnasieskolan 20 039 20 039 20 039
Summa gymnasieskola 20 039 20 039 20 039
Totalt  utbildning/kulturnämnd 134 409 133 484 135 753

SOCIALNÄMND 144 520 147 355 150 302
Omfördelning lönesatsning 250 250 250
Tilägg 1 000
Summa socialnämnd 145 770 147 605 150 552

REVISION 682 695 709
Summa revision 682 695 709

VALNÄMND 50 0 0
Summa valnämnd 50 0 0

FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGET 368 358 365 643 372 550
Avgår kapitalkostnader -17 522 -18 113 -18 420
Pensionsavsättning 2 118 2 571 2 724
Övrig finansiering 8 009 8 406 8 780
TILL RESULTATBUDGET 360 964 358 506 365 634
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 Kommunfullmäktige 

 

Arvodesreglemente 2019-2022 – ändring/komplettering 

Arvodeskommitténs förslag till fullmäktige 
1. Benämningen sammankallande till revisionen ändras till ordförande och 

vice ordförande. 
2. Arvode till ordförande i revisionen fastställs till ett månadsarvode om 3,5 

% av riksdagsmannaarvodet  
3. Förslag till ändringar/kompletteringar till Arvodesreglemente 2019–2022 

godkänns 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Arvodesreglemente 2019–2022 – kompletteringar 
Några ändringar i arvodesreglementet generellt har framkommit i samband 
med höstens diskussion om bolagets arvodesreglemente. Ändringar som 
gäller för reglementen för både kommunen och bolaget. 
Följande stycke stryks: 

 Intyg om förlorad arbetsinkomst ska inlämnas varje år.  
För att erhålla ersättning måste intyg om förlorad arbetsinkomst lämnas in varje 
år senast den 31 januari samt vid förändringar under året. Om aktuellt intyg inte 
inlämnas utgår inte ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Följande stycke ändras: 

 Förlorad arbetsinkomst m m; 
Om ersättning vid förlorad arbetsförtjänst överstiger åtta (8) timmar ska intyg 
från arbetsgivare lämnas vid varje tillfälle. 

o Ändras till följande 
Om ersättning vid förlorad arbetsförtjänst överstiger åtta (8) 
timmar ska intyg från arbetsgivare lämnas vid varje tillfälle, 
ändras till att ska lämnas om behov föreligger och 
kommunen/bolaget så begär.  

Revisionen 

 Sammankallande/ordförande till revisionen ändras benämningen 
ordförande. 

 Arvode till ordförande i revisionen fastställs till månadsarvode 3,5 % av 
riksdagsmannaarvodet                                                    
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Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]"  
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 Kommunfullmäktige 

 

Arvodesreglemente 2019-2022; Ockelbogårdar 

Arvodeskommitténs förslag till fullmäktige 
1. Arvodesreglemente 2019-2022 Ockelbogårdar AB fastställs med 

giltighet fr o m 1 april 2019. 
2. Arvode till lekmannarevisorer Ockelbogårdar AB fastställs till 3 000 

kr/år och vald revisor. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Arvodesreglemente 2019–2022; Ockelbogårdar 
Förslag till arvodesreglemente 2019–2022 Ockelbogårdar AB ska behandlas 
med förslag till kommunstyrelsens sammanträde den 26 februari 2019.  
Ärendet har återremitterats på grund av att månadsarvode till 
styrelseledamöter ska förtydligas och att även arvode till lekmannarevisor 
ska klarläggas. 
I och med att reglementet kommer att gälla fr o m 2019-04-01 har ärendet 
hänförts för beslutet till fullmäktige i mars 2019. 
Arvode ledamöter 
Månadsarvode utgår till ledamöterna i styrelsen för Ockelbogårdar AB enligt 
förslag. Belopp enligt arvodesbilaga. En arbetsbeskrivning för ledamöterna 
kommer att läggas till i reglementet. 
Lekmannarevisorer 
Arvode till valda lekmannarevisorer fastställs till 3 000 kronor/år.  
                                                  

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Arvodesreglemente 
för styrelsen Ockelbogårdar AB 

2019 - 2022 
Inkl tillämpningsföreskrifter 

 
Gäller från och med 2019-04-01 

 

 
 
 
 

Förslag till kommunstyrelsen 2019-02-26 
Kommunfullmäktige 2019xx  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN 

Nytt arvodesreglemente fastställs inför varje mandatperiod. 

Bolagets förtroendevalda utövar i första hand sina uppdrag på fritiden. Om uppdraget 
leder till förlorad arbetsinkomst, semester- eller pensionsförmån utges ersättning för detta. 
Ersättning utges för extra kostnader för barntillsyn eller vård/tillsyn av närstående 
handikappad. 
Arvodet utgör ersättning för det arbete som är förenat med uppdraget. 
Styrelseledamoten är ansvarig att inlämnat underlag är korrekt. Utbetalning sker i regel 
månaden efter det att rapport lämnats in.  
 

Verifiering 

Styrelseledamöterna ska styrka sina förluster och kostnader på ett för bolaget godtagbart 
sätt. I det fall en ledamot inte kan styrka sina förluster och kostnader måste förlusten 
istället beräknas efter någon av bolaget accepterad schablonmetod. 

 

Tid som ersätts 

Bolaget betalar ersättning för den del av den förlorade arbetsinkomsten som motsvarar 
tiden för själva sammanträdet eller motsvarande, tiden för resor till och från sammanträdet 
eller motsvarande och eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser, t.ex omklädnad. 

 

Sociala avgifter 

Såväl arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst och den beskattningsbara delen av 
milersättningen är enligt skattelagstiftningen belagda med sociala avgifter för bolaget och 
är därmed också pensionsgrundande i styrelseledamotens allmänna pension från 
Försäkringskassan. 
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ARVODESBESTÄMMELSER FÖR STYRELSELEDAMÖTER I 
OCKELBOGÅRDAR AB 

Bestämmelserna om arvoden, sammanträdesersättningar m m i detta reglemente baseras 
på arvodesreglementet för förtroendevalda 2019 – 2022 i Ockelbo kommun enligt beslut 
av Ockelbo kommunfullmäktige 2018-10-01. 

Enligt beslut av Ockelbogårdars styrelse ska ambitionen vara att arvodesbestämmelserna 
för bolagsstyrelsen ligger nära arvodesbestämmelserna för politiskt förtroendevalda i Ock-
elbo kommun.  

Bestämmelserna i detta reglemente avser även för vid sammanträden närvarande men 
icke tjänstgörande ersättare. 

ARVODE OCH ERSÄTTNINGAR 

1. Årsarvoden och begränsade arvoden 

Årsarvode 

Arvodet utgör ersättning för allt arbete i den egna nämnden utom för tid som avser ersätt-
ningsberättigade sammanträden.   

Om förtroendevald med fast arvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvodet minskas i motsva-
rande mån. 

Samtidigt som det finns en strävan att anpassa bolagets arvoden till kommunens, bör viss 
hänsyn vid fastställande av arvoden tas till det personliga ansvar som åvilar en ledamot i 
en bolagsstyrelse. 

2. Ersättningsberättigade sammanträden mm 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 
närvarorätt har rätt till ersättning/arvode för styrelsesammanträden samt sammanträden 
med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 

Vid sammanträden ansvarar av bolaget utsedd tjänsteman för redovisning av uppgifter till 
löneenheten.  

I övriga sammanhang svarar respektive ledamot för sin redovisning och lämnar underlag 
till av bolaget utsedd tjänsteman som därefter skickar underlagen till löneenheten. Uppgif-
terna lämnas månadsvis på särskild blankett (bilaga). 

Tjänstgöringsrapporterna ska attesteras av ordförande eller vice ordförande med kontra 
signering av sekreterare eller VD. 

För deltagande i utbildning, konferens eller studiebesök utgår ett grundarvode. 
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3. Timarvode 

Timarvodet är 0,26% av Riksdagsmannaarvode.  

Ett grundarvode om tre (3) timarvoden utges för första timmen. 

Halvt arvode utges till icke-tjänstgörande ersättare som deltar i sammanträde. 

Ett grundarvode (tre timarvoden) utgår vid varje sammanträde även om det är fler sam-
manträden per dag (max tre grundarvoden per dag). 

Timarvodet vid förrättning utbetalas per timme och är begränsat till max åtta timmar per 
dag. Påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. 

 

4. Justeringsarvode 

Vid justering av protokoll betalas ersättning om 0,60 % av riksdagsmannaarvodet. Rese-
ersättning betalas i förekommande fall enligt punkt 12. 

 

5. Lekmannarevisorer 

Som ersättning till lekmannarevisorer utgår ett årsarvode. Belopp angivet i bifogad 
arvodesbilaga. 

 

6. Förlorad arbetsinkomst mm 

Om styrelseledamot förlorar arbetsinkomst pga sammanträde eller förrättning, eller om 
sammanträde eller förrättning förlagts så i tid, att styrelseledamoten svårligen kunnat 
uppta respektive återgå till sitt ordinarie arbete utbetalas ersättning för förlorad arbetsin-
komst.  

Styrelseledamot som kan visa att arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har 
rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den till försäkringskassan senast 
meddelade årsinkomsten eller styrkt intyg på förlorad arbetsinkomst undertecknad av revi-
sor. 

Skälig ersättning utges till ledamot för förlorad arbetsinkomst inklusive semesterersättning 
på grund av politiskt uppdrag.  

Ersättningar utgår endast för verkligt förlorad arbetsinkomst således utgår inte ersättning 
under semester, sommaruppehåll för uppehållsanställd, kompensationsledighet och lik-
nande förhållanden. 

Förlorad arbetsinkomst om max åtta (8) timmar/dag utbetalas. 

Om ersättning vid förlorad arbetsförtjänst överstiger åtta (8) timmar ska intyg från arbets-
givare lämnas vid varje tillfälle ska lämnas om behov föreligger eller om bolaget så begär.  

Ersättningen beräknas utifrån styrkt inkomstbortfall.  
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Styrelseledamot som kan visa att arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har 
rätt till en av bolaget godkänd schablonersättning beräknad på grundval av den till Försäk-
ringskassan senast meddelade årsinkomsten. 

Beräkningsgrund 

Timersättning: 

1. Till försäkringskassan meddelad årsinkomst av anställning och/eller rörelse dividerat 
med 1 980 arbetstimmar.  

2. Styrkt intyg på förlorad arbetsinkomst undertecknad av revisor.  
 

7. Hur ersättning begärs  

Ersättning utbetalas efter yrkande av styrelseledamot. Blankett enligt bilaga. 
 
8. Förlorad pensionsförmån 

Styrelseledamöter har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. Styrkt förlorad 
pensionsförmån utbetalas i samband med utbetalning av förlorad arbetsförtjänst.  

Styrkt förlorad pensionsförmån anges i samband med intyg om förlorad arbetsförtjänst. 
Utbetalningen baseras på det kommunala pensionsavtalet KAP-KL och är 4,5 %  
 
9. Förtroendevald person med funktionshinder särskilda kostnader 

Skälig ersättning betalas till förtroendevald person med funktionshinder för de särskilda 
styrkta kostnader som kan ha uppkommit till följd av sammanträde o dyl och som inte er-
sätts på annat sätt. Här ingår kostnader för exempelvis resor, ledsagare, tolk och motsva-
rande.  
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av riksdagsmannaar-
vode per dag. 
 
10. Barntillsynskostnader 

Skälig ersättning betalas för styrkta kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget vid 
vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj och som under 
kalenderåret inte uppnår 10 års ålder. Om särskilda skäl finns kan ersättning även betalas 
för äldre barn. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller 
sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.  

Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av Riksdags-
mannaarvode per dag. 
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12. Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionshinder eller svårt sjuk  

Skälig ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträde e dyl för vård och tillsyn av person med funktionshinder eller svårt sjuk per-
son, som vistas i den förtroendevaldas bostad.  
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av riksdagsmannaar-
vode per dag. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående. 
 
13. Reseersättning m m  

Vid sammanträden och förrättningar utbetalas resekostnader enligt för kommunens ar-
betstagare gällande bestämmelser, om avståndet överstiger tre kilometer enkel resa 
Reseersättning utgår från bostaden eller från arbetsplatsen. Kollektiva färdmedel eller 
samåkning i bil ska nyttjas i största möjliga utsträckning. 

Styrelseledamöter i Ockelbogårdar AB erhåller inte traktamente utan har istället möjlighet 
att få ersättning för redovisade kostnader eller utgifter för den del som överstiger 
timarvode för tre timmar. 

 

14. Preskriptionstider 

Ersättning ska yrkas för förlorad arbetsinkomst inom ett år från dagen för sammanträdet 
eller motsvarande. Övriga ersättningar, dvs. kostnadsersättningar, är tidsfristen ett år från 
dagen för sammanträdet eller motsvarande. 
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ARBETSUPPGIFTER ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE OCH LEDAMOT 

Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för det månadsarvode som utgår. 

Ordföranden 

• Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan 
anställd med anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt. 

• Rutinmässigt följa bolagets arbete. 

• Besök på förvaltningar för information  

• Påskrift av handlingar och attest av tjänstgöringsrapporter 

• Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt  

• Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat  

• Överlägga med företrädare för andra bostadsbolag, kommuner och andra myndigheter 
och i förekommande fall företag, föreningar, intresseorganisationer m.fl. 

• Delta i aktiviteter som normalt åligger ordförande i enlighet med ägardirektiv och 
aktiebolagsstiftning. 

 

Vice ordföranden 

• Ersätta ordföranden vid frånvaro  

• Rutinmässigt följa bolagets arbete 

• Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt  

• Påskrift av handlingar och attest av tjänstgöringsrapporter 

 

Ledamot  

• Rutinmässigt följa bolagets arbete 

• Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt  
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ARVODESBESTÄMMELSER I STYRELSEN OCKELBOGÅRDAR AB  

Riksdagsmannaarvode tillämpas som beräkningsgrund. Arvoden uppräknas den 1 januari 
varje år.  

Arvoden Procentsats (i %) Per månad Per år 
Fasta arvoden    
Ordförande 9,00% 6 021 72 252 
Vice ordförande 4,50% 3 011 36 126 
Ordinarie ledamot 1,25% 836 10 035 
    
Sammanträdes-, grund- och timarvode    
Timarvode 0,26% 174  
    
Grundarvode  522  
För första timmen utgår ett grundarvode    
Grundarvode - tre (3) gånger timarvodet    
    
JUSTERINGSARVODE 0,60% 401  
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Ersättning till förtroendevalda i styrelsen Ockelbogårdar AB 

År:  Månad: 

Namn: Personnummer 

 

 

Dag 

 

Uppdrag 

Tim 
arvode 

Sammanträ
desarvode  

Tim 

Förl  

Arbför. 

Tim 

Resa 

i km 

Resväg 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

_________________________________  _____________________________ 
Attest ordförande/vice ordförande  Sekreterare/VD 
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 Kommunfullmäktige 

 

Personalutskottets roll/uppdrag - delegationsordning i 
personalärenden 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Delegation i personalärenden ändras enligt förslag med giltighet fr o m 
2019-04-01. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Personalutskottet initierade ett uppdrag om en översyn av del av kommunens 
utskottsorganisation inför mandatperiod 2019-2022. Utifrån detta uppdrag 
har kommunstyrelsen beslutat att antal ledamöter i personalutskottet utökas 
fr o m 2019-01-01 till fem och fem ersättare. Antal sammanträden planeras 
till sex per år. 
En del i den fortsatta processen är att se över delegationsordning i 
personalärende. Gällande delegationsordning i personalärenden gäller för 
kommunstyrelsen och för nämnderna. 
De uppgifter som organisatoriskt ligger under personalutskottet diskuteras 
vidare och förslag till delegationsordning har tagits fram. De områden som 
behöver diskuteras vidare är uppgifter för personalutskottet. 
Förslag till delegationsordning finns framtagen. 
                         

Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning i personalärenden  
                          

Ärendet 

Kommunstyrelse  
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande politiska organ. 
Kommunstyrelsen har under fullmäktige ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar 
planering och uppföljning av kommunens nämnder, verksamhet och 
ekonomi.  
Kommunstyrelsen bereder eller yttrar sig i de ärenden som beslutas av 
fullmäktige. I kommunstyrelsens roll ingår att ha uppsikt över nämndernas 
ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen är också nämnd till 
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verksamheterna under styrelsen och är följaktligen ansvarig för att 
verksamheten bedrivs enligt lagar och riktlinjer, mål- och budget och intern 
kontroll. Kommunstyrelsens roll gentemot bolagen regleras genom 
ägardirektiv.  
Kommunstyrelsen är kommunens arbetsgivarpart och pensionsmyndighet.  
Kommunstyrelsen inrättar efter behov utskott, styrgrupper eller 
beredningsgrupper i olika strategiska frågor.  

Bakgrund 
Fullmäktige beslutade 2002-06-24, § 30 om nuvarande politiska organisation 
med giltighet fr o m 1 januari 2003. Beslutet innebar att under 
kommunstyrelsen byggdes en utskottsorganisation upp med följande beslut: 
En utskottsorganisation inrättas under kommunstyrelsen (tillväxtutskott, 
ekonomiutskott och personalutskott) med (3) 5 ledamöter i varje utskott  
Arbetsgruppen för organisationsöversynen fick i uppdrag att precisera 
arbetsinnehåll och arbetsformer för de utskott som tillkommer under 
kommunstyrelsen. De uppgifter som ligger inom personalutskottet uppdrag 
är följande: 
Personalutskott - uppgifter 

- Personalförsörjning 

- Kompetensutveckling 

- Ledarskapsutveckling 

- Arbetsmiljö 

- Rehabilitering 

- Jämställdhet 

- Lönefrågor 

- Kollektivavtal 

- Organisation 

- Policyfrågor inom PA 
 

Övriga styrande dokument 
- Reglemente kommunstyrelsen 

- Reglemente arbetsformer  

- Delegeringsordning i personalärenden 
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Delegationsordning 
 i personalärenden 

 

Gemensam delegationsordning för: 

 Kommunstyrelsen 

 Utbildnings- och kulturnämnden 

 Socialnämnden 

 

 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2019-03-xx 
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Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-06, 1 59/14 

Delegeringar i personalärenden/alla förvaltningar 

 Ärendetyp Delegat Villkor/anmärkning 

1 Anställning av kommunchef Kommunstyrelsen Samverkan med 
fackliga parter 

2 Anställning av vikarie för kommunchef KS ordförande Samverkan med 
fackliga parter 

3 Anställning av förvaltningschef inom 
kommunledningsgruppen (KLG) Kommunchef Samverkan med 

fackliga parter 

4 Tillsvidareanställning av chef Förvaltningschef Samverkan med 
fackliga parter 

5 Tillsvidareanställningar/tidsbegränsade 
anställningar Chef Samverkan med 

fackliga parter 

6 Mer än 6 månaders ledighet 
 – inte lagstad ledighet 

Kommunchef/ 
förvaltningschef  

7 Kollektivavtal 
KS ordförande 
Personalutskottets 
ordförande 

 

8 MBL §§ 11,19 och 38 Chef Samverkan med 
fackliga parter 

9 MBL § 14 Personalchef  

10 Lön nyanställning Chef 
Samråd med 
kommunchef och 
personalchef 
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 Ärendetyp Delegat Villkor/anmärkning 

11 Disciplinärenden, uppsägningar och 
avsked 

Kommunchef/förvaltnings-
chef 

Samråd med 
personalchef. 

Förhandlingsskyldighet 
föreligger 

Information till 
personalutskottet 

12 Bisyssla Chef  

 

 

Nedanstående punkter är att anse som verkställighet 

Deltagande i kurser 
Chef 

 
 

Förtroendevalda i kurser Ordförande i respektive 
nämnd Ordförande även för egen del 

Rekrytering 

 

Chef  

 
Samråd med personalchef, 
samverkan 

Ledighet 
Chef 

 
 

Avslut av anställning 
Chef 

 
 

Utfärda intyg/betyg 
Chef 

 
 

Godkännande tillpensionsmyndighet 
om utfärdande av 
pensionsbrev/besked 

Löneassistent  

Arbetstidsförläggning i enskilda fall Chef 
Vid betydande förändring 
krävs samverkan med facklig 
part 
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Attest av 
tjänstgöringsrapport/reseräkning Chef  

Övertid Chef Ska beordras 

Lön vid fackligt arbete inom nämndens 
verksamhetsområde Chef  

Lön vid kommunövergripande fackligt 
arbete samt lön vid facklig utbildning Personalchef  

Arbetshjälpmedel t ex 
terminalglasögon Chef  

Omdisponering av personal Chef  

 

 

Utse beslutsattestanter och ersättare 
på verksamhetsnivå. (Ockelbo 
kommuns reglemente för kontroll av 
ekonomiska transaktioner § 5). 

Förvaltningschef  Avser kommunstyrelsens 
delegationsordning 

I övrigt besluta i ärenden inom 
respektive förvaltningsområde som 
berör kommunstyrelsen/nämnd enligt 
personalstadgan eller arbetsgivare 
enligt övriga bestämmelser för 
kommunens arbetstagare. 

Kommunstyrelse/ 
respektive nämnd. 

Punkt att klarlägga 
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 Kommunfullmäktige 

 

Remiss angående ansökan om ändringstillstånd för 
Stor-Vrångens vindkraftpark, Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Ansökan om ändringstillstånd avseende Stor-Vrångens vindkraftpark avslås i 
enlighet med 16 kap 4 § miljöbalken. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Eolus Vind AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Dalarnas län om ändring av tidigare meddelat tillstånd till uppförande och 
drift av vindkraftverk inom vindkraftspark Stor-Vrången, nordväst om 
Lingbo i Ockelbo kommun. Ändringen omfattar en höjning av 
vindkraftverkens totalhöjd från tillståndsgivna 150 meter till högst 180 meter 
samt en minskning av antalet vindkraftverk från tillståndsgivna 23 verk till 
maximalt 13 verk. Vindkraftbolaget har även sökt en förlängning av det 
gamla tillståndets giltighetstid. 
Bolaget har tidigare ansökt om en höjning av vindkraftverken från 150 meter 
till 220 meter vilket Ockelbo kommun avstyrkte den 1 oktober 2018. 
Den gemensamma samhällsbyggnadsförvaltningen i Sandvikens, Hofors och 
Ockelbo kommuner, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
(VGS) har granskat handlingarna och konstaterar att underlaget för 
ändringsansökan, trots tidigare påpekande, fortfarande är bristfälligt och 
omöjliggör en kvalificerad bedömning av vilka effekter en sådan ändring 
innebär. Vidare vidhåller VGS att den ekvivalenta ljudnivån i Kroksjö-Öga 
naturreservat ska prövas på nytt i detta ändringstillstånd eller i prövning 
gällande förlängd igångsättningstid och att Miljöprövningsdelegationen bör 
ställa nya villkor om maximal bullernivå på 40 dB(A).  
Slutligen anser VGS att Miljöprövningsdelegationen bör med stöd av 24 kap 
2 § miljöbalken avslå ansökan om förlängd igångsättningstid då det i 
ansökan inte framgår att Eolus Vind AB har giltigt skäl för dröjsmålet eller 
att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller.  
I enlighet med gällande lagstiftning ska kommunen tillstyrka eller avslå 
ansökan. 
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Beslutsunderlag 
Remiss Ockelbo kommun 
Reviderat yrkande 
Synbarhetsanalys och fotomontage 
Yttrande Stor-Vrångens vindkraftpark                          

Ärendet 
Vindkraftbolaget har 2012 fått tillstånd för en vindkraftpark med 23 stycken 
max 150 meter höga verk. Den nya ansökan innebär en reducering av antalet 
verk från 23 till 13 stycken, men med ökning av höjden till 180 meter istället 
för 150 meter. Vindkraftbolaget har även sökt en förlängning av det gamla 
tillståndets giltighetstid. 
Parken är belägen väster om Lingbo, nära parkerna Vackerdalsberget (3 
verk), Fallåsberget (10 verk max 180 meter) och Åmot-Lingbo (58 verk 180 
meter). Anslutningen till elnätet ska ske vid kommande stamnätsstation vid 
Grönviken. 
Vindkraftbolaget har under 2018 ansökt om ändringstillstånd för Stor-
Vrångens vindkraftpark, då med 220 meter som maxhöjd. VGS yttrande sig 
över den ansökan 2018-09-25, §149. Ockelbo kommun använde sitt 
kommunala veto och sade nej till ändringsansökan 2018-10-01, § 64. 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har granskat 
handlingarna och konstaterar att underlaget för ändringsansökan, trots 
tidigare påpekande, fortfarande är bristfälligt och omöjliggör en kvalificerad 
bedömning av vilka effekter en sådan ändring innebär. Vidare vidhåller VGS 
att den ekvivalenta ljudnivån i Kroksjö-Öga naturreservat ska prövas på nytt 
i detta ändringstillstånd eller i prövning gällande förlängd igångsättningstid 
och att Miljöprövningsdelegationen bör ställa nya villkor om maximal 
bullernivå på 40 dB(A).  
Slutligen anser VGS att Miljöprövningsdelegationen bör med stöd av 24 kap 
2 § miljöbalken avslå ansökan om förlängd igångsättningstid då det i 
ansökan inte framgår att Eolus Vind AB har giltigt skäl för dröjsmålet eller 
att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller. 

Beslutet ska skickas till 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna 
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Läns relsen Dalarna sty OMMUN~ ~~ ~ 

ELBO K 
791 84 Falun OCK 

Dnr 551-9339-2017 

Vindkraftpark Stor-Vrången/Lingbo Ockelbo kommun 

Synpunkter på Eolus ändringsanmålan på område Vrånga 

Eolus Vind hade tillstånd att bygga vindkraftverk inom ovanstående område före oktober 
2017. Före detta datum har man inkommit med en ansökan om förlängning och ändring av 
tillståndet. Ansökan har avslagits av Ockelbo kommun. Efter vad vi kan förstå kan detta 
beslut godtas eller överklagas. Att som Eolus vind nu gör, komma in med ytterligare 
en ändringsanmälan då tillståndet för länge sedan gått ut, här inte kunna vara möjligt. 

Det gör det omöjligt för markägare att gå till andra vindkraftexploatörer. Man har nu varit 
bundna till Eolus Vind sedan 2006, snart 13 år utan att något egentligen hänt. Eolus 

ändringsanmålan verkar därför för dem att vara ett sätt att behålla kontrollen över marken 
utan att ha för avsikt till några byggen. Dessutom stårju inte världen still ens i Lingbo, så en 

hel del förändringar har skett sedan Eolus ansökan 2007. Fastigheter har tillkommit och bytt 

ägare, skyddsvärda fåglar har observerats, utsiktsplats har upprättats, ädelfisk har 

inplanterats m m. Dessutom har 8 av verken ändrat placering sedan ursprungstillståndet. 

Anledningen till att tillståndet är tidsbegränsat ärju att förhindra att vindkraftbolagen söker 

tillstånd på marker utan att ha för avsikt att bygga inom snar framtid.
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Vi har från Länsstyrelsen till denna ändringsansökan erhållit nya fotomontage, 

bullerberäkningar och skuggberäkningar. 

Beträffande fotomontagen anser vi dessa vara mycket intetsägande. Exempelvis har 

montaget vid Lingbo kyrka tagits på vägkorsningen utanför kyrkan bakom träd och hus. Har 
man någon gång besökt Lingbo vet man att kyrkan ligger högt belägen över byn och där man 
klart och tydligt ser de 13 vindkraftverk som redan byggts. Där kan man synligt rita in de 
verk som ansökan avser utan att de skyms av någonting. 

Beträffande bullerberäkningarna visar dessa på att gränsvärdena INTE kan innehållas med 
full effekt på vindkraftverken. I beräkningarna har man angivit reducerad effekt på 7 av 
verken. Man har heller ingen beräkning där redan byggda och tillståndsgivna verk som är 
under uppbyggnad räknats medsDessutom bör värdena anges med 1 decimal, då de i flera 
fall ligger exakt på tillåtna värden. Dessutom är koordinaterna på Vrånga 2 tagna bakom 
huset och inte framför huset som man ska göra. 

Beträffande skuggberäkningar har dessa värden i denna ansökan ytterligare ökats från 

tidigare mycket höga värden. Gränsvärdena 30 tim/år, 30 min/dag och förväntade 
8 tim/dag överskridas flerdubbelt på flera av fastigheterna. Att genom skuggvakt ha 6 av 
verken stängdaviss del av året och dessutom genom buller inte kunna låta dem gå med full 
effekt verkar ju orimligt och svårt att kontrollera. Om ansökan beviljas ska det stå angivit 
dagar och tider som verken' ska vara avstängda vid solljus, men vi förväntar oss att ansökan 
avslås. 

Vi har tidigare påpekat att inga fågel- och fladdermusinventeringar gjorts. Den 
"hönsinventering " som Eolus gjorde 2017 är inte till någon del gjord inom det område där
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man nu har för avsikt att bygga verken. Ingenting står heller nämnt om vad man .ort för att 
skydda smålom som häckar i Nedre Mörttjârn. 

För övrigt kvarstår våra synpunkter som vi tidigare lämnat och som bifogas. 

Lingbo 15 februari 2019 

Karin Åstrand (Lingbo 3:90) Ulla Hammarström (Lingbo :12) 

Näsvâgen 13 Parkvägen 17 

816 92 Lingbo 816 92 Lingbo 

070 650 83 79 
. 

073 040 84 88 

Kopia: 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

Anna Hansson/Miljöenheten 
811 80 Sandviken 

Ockelbo kommun 
816 80 Ockelbo
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Miljöprövningsdelegationen 
Länsstyrelsen Dalarna 
791 84 Falun 

l/S 

Dnr 551-9339-2017 
Vindkraftpark Stor-Vrången/Lingbo Ockelbo kommun 

Synpunkter och krav angående projektet. 

Skuggbildning 

Beräknad skuggtid per dag och år överskrider väsentligt rekommenderade 30 minu- 
ter per dag och 8 timmar per år på fastigheterna i Vrånga och Lillvrången l, 2 och 3. 
Värsta fall överskrides också med stor marginal de 30 timmar som Länsstyrelsen 
Gävleborg ansett som högsta för att tillstånd beviljas. 

Beräkningen Visar på att verk 7, 10, ll, 12, 13 och 14 ska vara avstängda under 
viss tid månaderna januari -juni och september - december. 

Vårat krav är att dessa verk tas bort i tillståndet då det ej kan vara försvarbart att bygga 
vindkraftverk som inte kan producera el hela året. Man talar om slmggautomatik men 
innebär det att verken ska vara avstängda alltid när solen skiner. Vad gäller speciñkt. 

Hinderbelysning 

Hinderbelysning med vitt intensivt blinkande sken cirka 1 km ñ'ån våra fastigheter 
kommer förmodligen att bli mycket störande då våra fastigheter saknar elektricitet 
och inte har någon belysning som ” motljus”. Dessutom kommer det att märkas i 

hela Lingho samhälle som ligger närmare dessa vindkraftverk än 5 km. Vi har begärt 
radarstyrd belysning men fått negativt besked om detta. 

Buller 

Beträffande buller vid fastigheterna 
1. De beräkningar som gjorts på de högre verken är inga beräkningar gjorda på 

uppsatta verk utan avser mätningar gjorda i laboratorium. Erfarenheten säger att 
verkliga vården är upp till 5 dB högre. Att värdena ej är exakta bevisas av att 
Eolns ändrat värdena från förra ansökan. Dessutom har vi konstaterat att
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väderförhållandena och vindrikming har stor betydelse för ljudstyrkan ñ'ån 
verken. 

2. Ingen beräkning har gjorts tillsammans med beñntliga vindkraüverk vilka vid 
vissa väderförhållande redan nu är störande vid samtliga fastigheter. 

3. Beräkningarna har gjorts vid en vindstyrka på 8 m per sekund med hänvisning 
till att vid högre tåndhastigheter försvinner ljudet från vindkraftverken av 
bakgnmdsljudet. Verkligheten och hela ansökan bygger väl på att det blåser bra 
mycket mer på 200 rn höjd än i vindskyddat läge på madmivå. Därför bör 
beräkningen göras på vindstyrka 20 mlsekund. 

4 Ockelbo kommuns rekommendationer är att inga verk ska sättas upp närmare 
än 1 500 in från fastighet och ljudnivån får ej överskrida 35 (1/33 vid fritids- 
fastigheter. 

5 Lågñ'ekventa ljud förekommer vid fastigheterna och ligger nära t o m 
överskrider gränsvärdena i vissa fall. Dessa ljud påverkar människor mer än 
andra ljud. Finns det några forskningsresultat? 

Slutsatsen är att bullret förmodligen kommer att överskrida t o m 40 dB och 
tillsammans med det lågfrekventa ljudet vara mycket störande vid våra fastigheter. 
Av erfarenhet vet vi att kommunen har stora svårigheter att få till ljudmätningar och 
göra ljudbegränsningar när parken är fårdigstüld (vindkrañpark Vackerdalsberget). 
Av den anledningen bör det finnas säkerhetsmarginal på buller-mätningarna. 

Riskområde runt vindkrafcverken 

Beträffande riskområde för nedfallande föremål och is anser Eolns att säkerhetszonen 
bör vara en radie på 425 rn lll från vindlcrañverken. 

Riskområdet bör enligt EU-direktiv inhägnas för att vindkraftverken ska få EU- 
certifieras. Att bara sätta upp skyltar vid väg som går in i området kan inte vara 
tillräckligt då både skoterleder, vandringsleder och andra skogsvägar går in i området. 
Från dessa kan människor gå in i området och omöjligt veta var riskzonerna börjar om 
de inte märks ut; 

Isbildning på vingarna ökar också ljudnivån med upp till 10 dB varför de bör vara 
avstängda dagar då risk för isbildning sker. 

Vägar. 

Ingen kontakt har tagits med Vrångavägens Samfällighetsförening angående
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nyttjande av beñntliga vägar. 

Påverkan på djur och fågellivet 

Någon fågelinventering värd namnet har fortfarande inte gjorts. Att hänvisa till 
tidigare tillstånd kan inte vara relevant i dag då kunskaperna om hur fåglar påverkas i 

dag är mycket större än för 10-12 år sedan då törra ansökan gjordes. Detta bekrältas 
inte minst av miljööverdornstolens avslag på ansökan om Ödmårdens vindkrañpark 
här i närheten. Där tog man hänsyn till fågellivet såsom havsöm och smälom. Inget 
nämns i Eolus om t ex smålom som häckar i Nedre Mörttjäm mitt i planerad 
vindkraftpark. Den har häckat där även i sommar. Enligt Sveriges ornitologers 
förening bör ej vinåcraft etableras närmare än 1 km från smålornmens häelmingsplats. 
I området förekommer tjäder, orre, havsörn, tornfalk, slaguggla, ormvråk, sparvhök 
med flera fåglar. 

En ordentlig fågelinventering bör göras av oberoende ornitologer med lokalkännedom. 
Den hönsinventering som gjordes av Eolns omitolog från Småland bör ej godtas då 
dessa inte ens besökte vindkraitparken, utan åkte utanför den och vid en tidpunkt då 
tjäder knappt spelade. 

F laddermöss finns vid fastighet Lingbo 3.12 och troligtvis vid övriga fastigheter i 

Vrånga. Fladdermössen jagar ju insekter som dras till vingarna på vindkraftverken 
och större vingar ökar risken att fladdermössen ska dödas. Därför bör en inventering 
göras om fladdermöss också. Alla fladdermöss är ñ'idlysta i Sverige. Landstinget 
Gävleborgs vindkrañverk i Torsås Värmland har stått stilla en längre tid p g a 
fladdermöss i området. En planerad vindkraftpark fick inte byggas p g a fridlysta 
Haddermöss. Vad gäller i Vrånga? 

Påverkan av ñ'ilnñsliv m m 
Verk 1 + 3 Kontrakt saknas med markägaren. 

Verk 2 - 4 Ligger ca 100 m från naturreservatet Kroksjö Öga. Att reservatet är 
välbesökt bevisas av att Länsstyrelsen under förra året gjorde en vägförbätn'ing dit till 
en kostnad av ca 50 000 kr. Att hänvisa till att denna ändå störs av snöskotrar är löjligt 
då området kanske passeras av ett lO-tals skon-ar under några veckor vintertid, då ändå 
inga andra besökare kan ta sig till området, då det vanligtvis ej finns upplogat väg dit 
vintertid. Under resten av året störs besökare av vindkraftverken med en bullernivå 
över 40 decibel.
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Verk 5 - 6 Ligger mellan 100 - 300 m från Näsabborrtjärn, Lingbos enda 
tiskevatten med ädelfisk och som besöks av IDO-tals ñskare varje år. Verk 6 ligger helt 
nära Sagbergsleden, törbindelseleden mellan Hälsingeleden och Gästrikeleden. 
Dessutom ligger dessa och andra verk närmare än 1 km från Nedre Mörttjärn där 
smålommen häckar. 

Verk 8 Kontrakt saknas med markägaren 

Verk 10 Ligger i direkt anslutning till utsiktsplats, iordningställd av 
Hembygdsföreningen och byarnännen. Ca 400 rn ii'än verket ligger Näsfábodama, en 
gammal fäbodplats där bl a gökotta och friluftsgudstjänster hålls. 

Verk 7, 10, 11, 12, 13 och 14 Dessa verk ger för mycket skugga till fastigheterna i 

Vränga och ska hållas stängda vid solsken. 

Påverkan av friluñsliv 

Friluftslivet i Vrånga består av - svampplockare, bärplockare, fiskare, och jägare. 
Med ett alltmer stressat samhälle behövs det ännu mer platser där man kan njuta 
av tillvaron och höra suset i tråden och fåglarna sjunga på sommaren. Men även 
vintertid behövs en avkopplande miljö utan att man ska behövas oroas över att 
isbildning från vindlqaltverken ska komma farande. 

Vandringsleder inom bl a berört område är Sagebergsleden och Gästrikeleden. 
Eolns vill göra gällande att lederna inte utnyttjas i dag. Vilket de gör men 
Sagbergsleden är en relativt ny led och ännu ej så känd. Ett stort arbete har dock 
nedlagts på att färdigställa den som en förbindelse mellan Gästrike- och 
Hälsingeleden. 

Vindkraftverken i ansökan placeras med ett avstånd av endast 500 111 mellan verken. 
Med 220 rn höga vindkrañverk så nära varandra kommer både djur och 
fågellivet att påverkas extra mycket. Har man tidigare byggt så höga vindkraftverk 
så nära varandra? 

I Eolus ansökan under Friluñsliv och turistmål har man som tigur 4 gjort en 
illustration som vi uppfattar som direkt vilseledande. Varför är avståndet mellan 
betraktare och träd olika och därigenom helt förstör jämförelsen? 

Enligt länsstyrelsens egen policy ska avståndet mellan Vindkraftparkerna vara minst 
2 km. Här ligger både vindla'añparkerna Vackerdalsberget och Tönsen närmare än så. 

I närområdet ñnns fn 13 vindkrañverk i driñ och tillstånd för 85 under uppförande. 
Vi anser därför att området redan nu är överetablerat och ytterligare tillstånd skulle
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förändra/förstöra hela bygden. Att i detta område sätta upp 13 st 220 m höga 
vindkraftverk är helt otänkbart. Inga högre verk har satts upp i Sverige inte ens till 
havs eller i fjällen .Hela skogsområdet kommer att bli förstört och likna ett 
industriområde. Med tanke på att Kroksjö öga naturreservat som man satsat miljoner 
på ligger mitt inne i detta överetahlerade område skulle ett tillstånd för dessa stora verk 
innebära, att man måste på egen risk åka genom denna vindkrañpark/industriområde 
för att besöka natmreservatet. Kan det vara rimligt och vem kommer att besöka 
naturreservatet? Vägen dit ligger ju inom riskomtådet. Ska ett naturreservat vara en 
tillgång för bygden och människorna måste det väl kunna besökas utan att man ska 
vara rädd för nedfallande föremål och störas av vindkrafisbuller. Ska Lingbo som by 
kunna leva vidare måste det finnas tillgång till natur med möjlighet till friluftsliv, jakt 
och ñske. Väljer inte heller människor med dessa intressen att bosätt sig i Lingbo och 
kommer samhället med största sannolikhet att dö ut. 

Eolus skriver i sin ansökan om ändring av tillstånd enligt miljöbalken för 
vindkraåspark Stor-Vrången i Ockelbo kommun. 

”Eolus avser att vidta erforderliga åtgärder för att minimera påverkan på milj ön och 
människors hälsa”. 

Om Eolus verkligen har denna målsättning borde företaget dra tillbaka sin ansökan om 
.ändring av tillståndet. 

Som ägare och nyttjare av hus i Vrånga anser vi oss överkörda och att våra 
smula-anställer: blir helt förstörda. Bullemivån 35 decibel överskrids. Flera verk sätts 
upp närmare än 1 500 m från våra fastigheter. Skuggtiden överskrids och vi kommer 
att störas mycket av hinderbelysningen. Dessutom kommer påverkan av lågñ'ekventa 
ljud bli stor. Flera vindkraftverk kommer att synas och förstöra vyerna. Dessutom 
kommer förmoåigen fågel och djurlivet i närheten av husen att påverkas. 

Vi förutsätter att kommun och länsstyrelsen tar hänsyn till våra åsikter och avslår 
i 

Eolus ansökan. 

Linglgo 13 september 2013 MJ . 

øøu 0%WWM i 3-12) Karin Åstrand (Lingbo 3:90) Ulla Hammarsköm (Lin 

Näsvägen 13 Parkvägen 17 
816 92 Lingbo 816 92 Lingbo 
070 6508379 070 0408488
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 Länsstyrelsen Dalarna 

Miljöprövningsdelegationen 
791 84 Falun 

 

YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN OM 
ÄNDRINGSTILLSTÅND FÖR STOR-VRÅNGENS 
VINDKRAFTPARK, OCKELBO KOMMUN,  
DNR 551-9339-2017 
Naturvärden 
Den gemensamma samhällsbyggnadsnämnden i Sandvikens, Hofors och 
Ockelbo kommuner, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, anser 
fortfarande att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig. Vidare anser 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att det är anmärkningsvärt att 
miljöprövningsdelegationen inte heller för detta ändringstillstånd krävt en 
uppdaterad fågel- och fladdermusinventering då aktuell kunskap saknas. 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd krävde en uppdaterad 
fågelinventering i ändringsansökan gällande 220 metersverk. Bygg- och 
miljönämnden i Ockelbo kommun påtalade redan i den första prövningen att 
miljökonsekvensbeskrivningen skulle kompletteras med en utförligare fågel- 
och fladdermusinventering. Enligt uppgift från Söderhamns kommun ska det 
finnas fler skyddsvärda fågelarter i och omkring projektområdet som bland 
annat havsörn, kungsörn, fiskgjuse, smålom etc. Dessa arter är listade i den 
svenska rödlistan samt EU:s fågeldirektiv. I och med att det inte finns några 
utförligare och uppdaterade fågelinventeringar går det inte att bedöma vilken 
konsekvens en höjning och omflyttning av verken får. I en utförlig 
fågelinventering bör även flygmönster kartläggas och behovet av 
vindkraftfria korridorer, då det är många andra vindkraftsprojekt i området. I 
ansökan saknas det också en beskrivning av hur ändringen är förenlig med 
artskyddsförordningen med beaktande av ovanstående uppgifter. 
Den skogshönsinventering som utfördes under maj 2017 noterade ingen 
tjäderlekplats eller orrlekplats, vilket är anmärkningsvärt med tanke på den 
fina gammelskog som finns i och omkring naturreservatet Kroksjö-Öga och 
myrmarkerna längs Gopån. Enligt inventeringen finns ett av vindkraftverken 
inom möjlig spelplatshabitat enligt fjärranalysen.  
Efter borttagande och omflyttning av vindkraftverk gränsar fortfarande 3 
vindkraftverk till naturreservatet Kroksjö-Öga. I ändringsansökan har inte 
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kompensationsåtgärder för störning på djurliv och rekreationsvärden samt 
kantzoner behandlats. 

Kulturvärden 
Ingen fornlämning berörs av de ändrade placeringarna. Tre lämningar av 
kolningsområden berörs av etablering av nya vägar. 
I den fördjupade översiktsplanen för vindkraft har Ockelbo kommun satt ett 
rekommenderat avstånd 1500 meter från vindkraftverk till boende. 
Fallfäbodarna ligger ca 1,2 km från ett vindkraftverk samt Näsfäbodarna 
ligger ca 315 meter från ett vindkraftverk. Fallfäbodarna ligger längs 
Sagbergsleden och används för övernattning både sommar- och vintertid. 
Vid Näsfäbodarna går det att övernatta sommartid. Båda dessa fäbodar 
förvaltas av Lingbo hembygdsförening.  

Friluftsliv 
Stor-Vrångens vindkraftpark med vindkraftverk på 180 meter skulle påverka 
det allmänna intresset rörligt friluftsliv kraftigt. Många använder 
projektområdet för rekreation, jakt, fiske samt svamp- och bärplockning. 
Kroksjö-Öga naturreservat som även är bildat för friluftslivets intressen 
kommer inte att ha samma upplevelsevärden då tre vindkraftverk är 
placerade i gränsen till naturreservatet.  
Näs-Abborrtjärn ligger inom etableringsområdet och på väldigt kort avstånd 
från ett av vindkraftverken. Lingbo FVO erbjuder öringsfiske året runt i Näs-
Abborrtjärn med flera tjärnar/sjöar i området. Flera vandringsleder passerar 
inom projektområdet, bland annat Sagbergsleden som förbinder 
Hälsingeleden och Gästrikeleden. I anslutning till lederna finns fäbodar 
exempelvis Fallfäbodarna. En höjning av vindkraftverken till 180 meter 
kommer innebära större begränsningar och risker för det rörliga friluftslivet. 

Buller och skugga 
Den nya layouten för vindkraftparken innebär att villkoren för buller och 
skuggor till boende kan innehållas. Även påverkan av lågfrekvent ljud för de 
närmaste bostäderna understiger rekommenderade nivåer.  
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd saknar dock buller- och 
skuggberäkningar till Fallfäbodarna samt Näsfäbodarna. 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd vidhåller att den ekvivalenta 
ljudnivån i Kroksjö-Öga naturreservat ska prövas på nytt i detta 
ändringstillstånd eller i prövning gällande förlängd igångsättningstid, trots 
att mark- och miljödomstolen i Östersund 2012-09-07 upphävde villkor 12 i 
tidigare tillståndsbeslut. Ett av syftena med naturreservatet var att bevara den 
öde skogen. Ljudnivåer över 50 dB(A) förändrar förhållandena i 
naturreservatet helt.  
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd anser att 
Miljöprövningsdelegationen i Falun med stöd av 24 kap 2 § miljöbalken bör 
ställa nya villkor om maximal bullernivå på 40 dB(A). 

Landskapsbild 
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En landskapsanalys har gjorts och den belyser förändringen på 
landskapsbilden som ändringsansökan medför. Påverkan på landskapsbilden 
kommer att variera från plats till plats och till viss del även förändras över tid 
i förhållande till det skogsbruk som bedrivs. I och med ändringstillståndet 
blir det färre vindkraftverk, men större delar av vindkraftverken kommer bli 
synliga samt att verken kommer att synas på längre avstånd. Fotomontage 
har tagits fram från 21 platser. Lingan och dess omgivningar samt 
kustområdet österut är låglänt och föreslagen etablering ligger i det höglänta 
landskapet i väster. Detta gör att verken på 180 meter kommer att synas över 
stora områden och får en påverkan på landskapet.  
 
Hinderbelysning 
För vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter krävs att vindkraftverken 
förses med högintensivt vitt blinkande ljus. För vindkraftspark Stor-Vrången 
skulle 6 stycken verk förses med högintensivt vitt blinkande ljus. Detta 
innebär en betydligt ökad synlighet i mörker av vindkraftverk på 180 meter 
jämfört med 150 meters verk. Risk finns för orolig natthimmel och störning 
för de boende i området. 
Radarstyrd hinderbelysning ska säkerställas i tillståndet om det blir möjligt i 
framtiden. Hinderbelysning bör samordnas med övriga parker i området.   
I ansökan anges att de högintensiva ljusen ska avskärmas så påverkan 
minimeras. Det bör förtydligas på vilka avstånd det högintensiva vita 
blinkande ljuset blir avskärmat.  
 
Förlängd igångsättningstid 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd anser att 
Miljöprövningsdelegationen bör med stöd av 24 kap 2 § miljöbalken avslå 
ansökan om förlängd igångsättningstid då det i ansökan inte framgår att 
Eolus Vind AB har giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter 
skulle uppstå om tillståndet förfaller. Se vägledande dom från MÖD 2018-
07-09, mål nr M 6365-17 där sökande fick avslag på ansökan om förlängd 
igångsättningstid då MÖD menade att bolaget påbörjat arbetet med 
elnätsanslutningen för sent och att det inte fanns giltigt skäl för dröjsmålet. 
Se även MÖD 2018-07-09, mål nr M 1762-18 där sökande fick avslag på 
ansökan om förlängd igångsättningstid då MÖD menade att arbetet med 
elnätsanslutningen inte pågått kontinuerligt och att det inte uppvisats giltiga 
skäl för dröjsmålet.  
 
Övrigt 
Efter samrådet med närboende och allmänheten i Lingbogården 2017-05-03 
inkom drygt 50 namnunderskrifter från boende i Lingbo som motsätter sig 
vindkraftverken inom Stor-Vrångens vindkraftpark enligt tidigare 
ändringsansökan. Synpunkter har inkommit både ur landskapsbildssynpunkt, 
buller, påverkan på friluftsliv och boendeförhållanden. 
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Bakgrund 
Eolus Vind AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Dalarnas län om ändringstillstånd för Stor-Vrångens vindkraftpark enligt 
miljöbalken. Eolus Vind AB yrkar på en höjning av vindkraftverken från 150 
meter till 180 meter, en reducering av antal verk till maximalt 13 verk, en 
förlängning av tillståndets giltighetstid och igångsättningstid samt 
godkännande av miljökonsekvensbeskrivning.   
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Projekt:

Stor-Vrången

Användarlicens:

Eolus Vind AB 

Box 95 

SE-281 21 Hässleholm

+46 0451-49150

Jacob Nilsson / jacob.nilsson@eolusvind.com
Beräknad:

2017-09-04 15:42/3.1.617

ZVI - Standard ZVI  sammanfattning

Beräkning: 170904 ZVI V110 150m Miljötillstånd

Skala 1:500 000

Nytt vindkraftverk

Antaganden för ZVI beräkning

Centrum för beräkning SWE99TM  Ost: 585 579  Nord: 6 772 304

Beräkningsområdets bredd 27 500 m

Beräkningsområdets höjd 27 500 m

Beräkningssteg 25 m

Ögonhöjd 1,5 m

Beräkningsområde 74 186 ha

Högsta relevanta synliga del av VKV Navhöjd + ½ rotordiameter

Hinder som används vid beräkning 0

DHM objekt Höjdlinjer: CONTOURLINE_Lingbo_1.wpo (3)

Områdesobjekt använd(a) i beräkning Område objekt (Skapa grannlista automatiskt): REGIONS_Stor-Vrången_RECOVER001 2017-09-04 09_48_30_1.w2r (3)

Höjd på bakgrundsområdestyp 0,00 m

Nya VKV använda i beräkning 23

Befintliga VKV i beräkning 0

Maximalt avstånd till VKV saknas

ZVI Resultat

Synliga VKV Yta Yta

[ha] [%]

N/A 3 0,0

0 71 642 96,6

1 224 0,3

2 137 0,2

3 125 0,2

4 135 0,2

5 151 0,2

6 116 0,2

7 104 0,1

8 118 0,2

9 116 0,2

10 97 0,1

11 103 0,1

12 84 0,1

13 68 0,1

14 64 0,1

15 108 0,1

16 80 0,1

17 69 0,1

18 62 0,1

19 54 0,1

20 43 0,1

21 50 0,1

22 292 0,4

23 143 0,2

VKV

Giltig Tillverkare. Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd X(Ost) Y(Nord) Z

nominell

[kW] [m] [m] [m]

1 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 584 229 6 773 344 310,0

2 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 584 405 6 772 903 320,0

3 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 584 738 6 773 275 300,0

4 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 584 813 6 772 722 310,9

5 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 585 453 6 772 827 300,0

6 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 585 924 6 772 759 285,0

7 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 586 571 6 773 059 280,0

8 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 586 306 6 772 515 299,3

9 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 586 068 6 772 149 309,9

10 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 586 770 6 772 372 290,6

11 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 587 537 6 772 181 281,4

12 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 588 478 6 771 472 270,0

13 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 588 068 6 771 265 255,0

14 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 587 984 6 771 666 267,2

15 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 587 493 6 771 345 280,0

16 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 584 196 6 772 149 301,2

17 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 584 820 6 771 769 311,0

18 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 584 387 6 771 691 310,0

19 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 583 927 6 771 694 300,0

20 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 583 429 6 771 765 299,4

21 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 582 955 6 771 885 290,0

22 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 582 681 6 772 493 285,0

23 Ja VESTAS V110-2.0-2 000 2 000 110,0 95,0 583 415 6 772 198 295,0
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Användarlicens:

Eolus Vind AB 
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SE-281 21 Hässleholm

+46 0451-49150
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Beräknad:

2017-09-04 15:42/3.1.617

ZVI - Karta Standard ZVI  sammanfattning

Beräkning: 170904 ZVI V110 150m Miljötillstånd

0 2,5 5 7,5 10 km

Karta: Vägkarta , Utskriftskala 1:125 000, Kartcentrum SWE99TM  Ost: 585 579  Nord: 6 772 304
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Projekt:

Stor-Vrången

Användarlicens:

Eolus Vind AB 

Box 95 

SE-281 21 Hässleholm

+46 0451-49150

Jacob Nilsson / jacob.nilsson@eolusvind.com
Beräknad:

2019-01-07 21:08/3.2.712

ZVI - Standard ZVI  sammanfattning

Beräkning: 190107 ZVI V136 180m

Skala 1:500 000

Nytt vindkraftverk

Antaganden för ZVI beräkning

Centrum för beräkning SWE99TM  Ost: 585 579  Nord: 6 772 304

Beräkningsområdets bredd 27 500 m

Beräkningsområdets höjd 27 500 m

Beräkningssteg 25 m

Ögonhöjd 1,5 m

Beräkningsområde 74 186 ha

Högsta relevanta synliga del av VKV Navhöjd + ½ rotordiameter

Hinder som används vid beräkning 0

DHM objekt Höjd Data Objekt: Stor-Vrången_EMDGrid_0.wpg (12)

Områdesobjekt använd(a) i beräkning Område objekt (Heights a.g.l. for e.g. Forest (ORA tool) or ZVI obstructions): REGIONS_Stor-Vrången_RECOVER001 2017-09-04 09_48_30_1.w2r (3)

Höjd på bakgrundsområdestyp 0,00 m

Nya VKV använda i beräkning 13

Befintliga VKV i beräkning 0

Maximalt avstånd till VKV saknas

ZVI Resultat

Synliga VKV Yta Yta

[ha] [%]

0 71 718 96,7

1 204 0,3

2 149 0,2

3 154 0,2

4 200 0,3

5 143 0,2

6 116 0,2

7 130 0,2

8 115 0,2

9 136 0,2

10 129 0,2

11 83 0,1

12 76 0,1

13 833 1,1

VKV

Giltig Tillverkare. Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd X(Ost) Y(Nord) Z

nominell

[kW] [m] [m] [m]

1 Ja VESTAS V136 4/4,2 MW-4 200 4 200 136,0 112,0 584 229 6 773 344 313,4

2 Ja VESTAS V136 4/4,2 MW-4 200 4 200 136,0 112,0 584 299 6 772 945 311,9

3 Ja VESTAS V136 4/4,2 MW-4 200 4 200 136,0 112,0 584 909 6 773 248 292,3

4 Ja VESTAS V136 4/4,2 MW-4 200 4 200 136,0 112,0 584 833 6 772 722 310,2

5 Ja VESTAS V136 4/4,2 MW-4 200 4 200 136,0 112,0 585 453 6 772 827 303,8

6 Ja VESTAS V136 4/4,2 MW-4 200 4 200 136,0 112,0 585 924 6 772 759 289,3

7 Ja VESTAS V136 4/4,2 MW-4 200 4 200 136,0 112,0 586 551 6 773 044 279,9

8 Ja VESTAS V136 4/4,2 MW-4 200 4 200 136,0 112,0 586 365 6 772 571 291,9

9 Ja VESTAS V136 4/4,2 MW-4 200 4 200 136,0 112,0 586 770 6 772 372 288,3

10 Ja VESTAS V136 4/4,2 MW-4 200 4 200 136,0 112,0 587 648 6 772 223 286,8

11 Ja VESTAS V136 4/4,2 MW-4 200 4 200 136,0 112,0 588 423 6 771 427 270,0

12 Ja VESTAS V136 4/4,2 MW-4 200 4 200 136,0 112,0 588 091 6 771 289 258,1

13 Ja VESTAS V136 4/4,2 MW-4 200 4 200 136,0 112,0 587 984 6 771 666 268,7
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga A – Fotomontage A: Lingbo camping 

 

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  
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Sida 2 av 4 

 

 

 

 

  

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Sida 3 av 4 

 

Fotomontage A: Lingbo camping, röntgen 

 

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

66



Sida 4 av 4 

 

 

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  

67



 

Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga B – Fotomontage B: Björklunda 

 

 

 

 

  

Fotopunkt: Björklunda 

Koordinater sweref 99TM: 591 531, 6769 909 

Kompassriktning: 239o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Björklunda 

Koordinater sweref 99TM: 591 531, 6769 909 

Kompassriktning: 239o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Björklunda 

Koordinater sweref 99TM: 591 531, 6769 909 

Kompassriktning: 239o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage B: Björklunda, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Björklunda 

Koordinater sweref 99TM: 591 531, 6769 909 

Kompassriktning: 239o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Björklunda 

Koordinater sweref 99TM: 591 531, 6769 909 

Kompassriktning: 239o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga C – Fotomontage C: Vrånga 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotopunkt: Vrånga 

Koordinater sweref 99TM: 587 769, 6773 269 

Kompassriktning: 209o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Vrånga 

Koordinater sweref 99TM: 587 769, 6773 269 

Kompassriktning: 209o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage C: Vrånga, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Vrånga 

Koordinater sweref 99TM: 587 769, 6773 269 

Kompassriktning: 209o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Vrånga 

Koordinater sweref 99TM: 587 769, 6773 269 

Kompassriktning: 209o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga D – Fotomontage D: Lill-Vrången 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Lill-Vrången 

Koordinater sweref 99TM: 586 438, 6770 984 

Kompassriktning: 315o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Lill-Vrången 

Koordinater sweref 99TM: 586 438, 6770 984 

Kompassriktning: 315o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage D: Lill-Vrången, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Lill-Vrången 

Koordinater sweref 99TM: 586 438, 6770 984 

Kompassriktning: 315o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Lill-Vrången 

Koordinater sweref 99TM: 586 438, 6770 984 

Kompassriktning: 315o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga E – Fotomontage E: Fallfäbodarna nordvästlig riktning 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Fallfäbodarna 

Koordinater sweref 99TM: 586 190, 6771 265 

Kompassriktning: 197o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Fallfäbodarna 

Koordinater sweref 99TM: 586 190, 6771 265 

Kompassriktning: 197o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage E: Fallfäbodarna nordvästlig riktning, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Fallfäbodarna 

Koordinater sweref 99TM: 586 190, 6771 265 

Kompassriktning: 197o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Fallfäbodarna 

Koordinater sweref 99TM: 586 190, 6771 265 

Kompassriktning: 197o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga F – Fotomontage F: Idafors 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Idafors 

Koordinater sweref 99TM: 584 383, 6770 246 

Kompassriktning: 6o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Idafors 

Koordinater sweref 99TM: 584 383, 6770 246 

Kompassriktning: 6o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage F: Idafors, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Idafors 

Koordinater sweref 99TM: 584 383, 6770 246 

Kompassriktning: 6o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Idafors 

Koordinater sweref 99TM: 584 383, 6770 246 

Kompassriktning: 6o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga G – Fotomontage G: Kroksjön 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Kroksjön 

Koordinater sweref 99TM: 583 458, 6772 502 

Kompassriktning: 76o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Kroksjön 

Koordinater sweref 99TM: 583 458, 6772 502 

Kompassriktning: 76o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage G: Kroksjön, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Kroksjön 

Koordinater sweref 99TM: 583 458, 6772 502 

Kompassriktning: 76o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Kroksjön 

Koordinater sweref 99TM: 583 458, 6772 502 

Kompassriktning: 76o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga H – Fotomontage H: Sagbergsleden sydostlig riktning 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Sagbergsleden         

Koordinater sweref 99TM: 585 766, 6773 142 

Kompassriktning: 145o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Sagbergsleden         

Koordinater sweref 99TM: 585 766, 6773 142 

Kompassriktning: 145o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage H: Sagbergsleden sydostlig riktning, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Lingbo camping 

Koordinater sweref 99TM: 591 156, 6768 254 

Kompassriktning: 303o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Sagbergsleden         

Koordinater sweref 99TM: 585 766, 6773 142 

Kompassriktning: 145o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Sagbergsleden         

Koordinater sweref 99TM: 585 766, 6773 142 

Kompassriktning: 145o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga I – Fotomontage I: Ockelbo 

 

Fotopunkt: Ockelbo         

Koordinater sweref 99TM: 593 122, 6751 595 

Kompassriktning: 333o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  
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Fotopunkt: Ockelbo         

Koordinater sweref 99TM: 593 122, 6751 595 

Kompassriktning: 333o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  

83



Sida 3 av 4 

 

Fotomontage I: Ockelbo, röntgen 

 

Fotopunkt: Ockelbo         

Koordinater sweref 99TM: 593 122, 6751 595 

Kompassriktning: 333o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  
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Fotopunkt: Ockelbo         

Koordinater sweref 99TM: 593 122, 6751 595 

Kompassriktning: 333o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga J – Fotomontage J: Jädraås 

 

Fotopunkt: Jädraås         

Koordinater sweref 99TM: 579 650, 6746 170 

Kompassriktning: 21o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  
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Fotopunkt: Jädraås         

Koordinater sweref 99TM: 579 650, 6746 170 

Kompassriktning: 21o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage J: Jädraås, röntgen 

 

Fotopunkt: Jädraås         

Koordinater sweref 99TM: 579 650, 6746 170 

Kompassriktning: 21o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  
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Fotopunkt: Jädraås         

Koordinater sweref 99TM: 579 650, 6746 170 

Kompassriktning: 21o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga K – Fotomontage K: Åmot 

 

 

 

 

 

 

 

Fotopunkt: Åmot         

Koordinater sweref 99TM: 577 340, 6759 309 

Kompassriktning: 38o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Åmot         

Koordinater sweref 99TM: 577 340, 6759 309 

Kompassriktning: 38o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage K: Åmot, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Åmot         

Koordinater sweref 99TM: 577 340, 6759 309 

Kompassriktning: 38o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Åmot         

Koordinater sweref 99TM: 577 340, 6759 309 

Kompassriktning: 38o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga L – Fotomontage L: Svartsbo 

 

 

 

 

 

 

 

Fotopunkt: Svartsbo        

Koordinater sweref 99TM: 587 634, 6759 876 

Kompassriktning: 350o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Svartsbo        

Koordinater sweref 99TM: 587 634, 6759 876 

Kompassriktning: 350o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage L: Svartsbo, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Svartsbo        

Koordinater sweref 99TM: 587 634, 6759 876 

Kompassriktning: 350o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Svartsbo        

Koordinater sweref 99TM: 587 634, 6759 876 

Kompassriktning: 350o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga M – Fotomontage M: Movägen 

 

Fotopunkt: Movägen       

Koordinater sweref 99TM: 591 724, 6756 269 

Kompassriktning: 343o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  
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Fotopunkt: Movägen       

Koordinater sweref 99TM: 591 724, 6756 269 

Kompassriktning: 343o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage M: Movägen, röntgen 

 

Fotopunkt: Movägen       

Koordinater sweref 99TM: 591 724, 6756 269 

Kompassriktning: 343o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  
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Fotopunkt: Movägen       

Koordinater sweref 99TM: 591 724, 6756 269 

Kompassriktning: 343o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga N – Fotomontage N: Mörtebo 

 

Fotopunkt: Mörtebo      

Koordinater sweref 99TM: 596 970, 6761 551 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  
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Fotopunkt: Mörtebo      

Koordinater sweref 99TM: 596 970, 6761 551 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage N: Mörtebo, röntgen 

 

Fotopunkt: Mörtebo      

Koordinater sweref 99TM: 596 970, 6761 551 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  
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Fotopunkt: Mörtebo      

Koordinater sweref 99TM: 596 970, 6761 551 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga O – Fotomontage O: Grönviken 

 

 

 

 

 

 

 

Fotopunkt: Movägen       

Koordinater sweref 99TM: 591 724, 6756 269 

Kompassriktning: 343o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Grönviken       

Koordinater sweref 99TM: 592 002, 6766 509 

Kompassriktning: 318o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Grönviken       

Koordinater sweref 99TM: 592 002, 6766 509 

Kompassriktning: 318o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage O: Grönviken, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Grönviken       

Koordinater sweref 99TM: 592 002, 6766 509 

Kompassriktning: 318o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Grönviken       

Koordinater sweref 99TM: 592 002, 6766 509 

Kompassriktning: 318o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  

Fotopunkt: Movägen       

Koordinater sweref 99TM: 591 724, 6756 269 

Kompassriktning: 343o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga P – Fotomontage P: Lingbo kyrka 

 

Fotopunkt: Lingbo kyrka       

Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  
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Fotopunkt: Lingbo kyrka       

Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage P: Lingbo kyrka, röntgen 

 

Fotopunkt: Lingbo kyrka       

Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  
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Fotopunkt: Lingbo kyrka       

Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga Q – Fotomontage Q: Klubbäcken 

 

 

 

 

 

 

 

Fotopunkt: Klubbäcken       

Koordinater sweref 99TM: 595 857, 6767 552 

Kompassriktning: 287o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Lingbo kyrka       

Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Klubbäcken       

Koordinater sweref 99TM: 595 857, 6767 552 

Kompassriktning: 287o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage Q: Klubbäcken, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Klubbäcken       

Koordinater sweref 99TM: 595 857, 6767 552 

Kompassriktning: 287o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Klubbäcken       

Koordinater sweref 99TM: 595 857, 6767 552 

Kompassriktning: 287o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  

Fotopunkt: Lingbo kyrka       

Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga R – Fotomontage R: Långbo 

 

 

 

 

 

 

 

Fotopunkt: Långbo       

Koordinater sweref 99TM: 590 983, 6775 740 

Kompassriktning: 222o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Lingbo kyrka       

Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Långbo       

Koordinater sweref 99TM: 590 983, 6775 740 

Kompassriktning: 222o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage R: Långbo, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Lingbo kyrka       

Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Långbo       

Koordinater sweref 99TM: 590 983, 6775 740 

Kompassriktning: 222o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Långbo       

Koordinater sweref 99TM: 590 983, 6775 740 

Kompassriktning: 222o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga S – Fotomontage S: Tönsen 

 

 

 

 

 

 

 

Fotopunkt: Tönsen       

Koordinater sweref 99TM: 583 352, 6779 621 

Kompassriktning: 180o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Lingbo kyrka       

Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Tönsen       

Koordinater sweref 99TM: 583 352, 6779 621 

Kompassriktning: 180o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Fotomontage S: Tönsen, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Lingbo kyrka       

Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Tönsen       

Koordinater sweref 99TM: 583 352, 6779 621 

Kompassriktning: 180o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Tönsen       

Koordinater sweref 99TM: 583 352, 6779 621 

Kompassriktning: 180o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga T – Fotomontage T: Järnvägsbron 

 

 

 

 

 

 

 

Fotopunkt: Järnvägsbron       

Koordinater sweref 99TM: 591 735, 6771 612 

Kompassriktning: 290o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Lingbo kyrka       

Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Järnvägsbron       

Koordinater sweref 99TM: 591 735, 6771 612 

Kompassriktning: 290o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Sida 2 av 2 

 

Fotomontage T: Järnvägsbron, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Lingbo kyrka       

Koordinater sweref 99TM: 591 691, 6769 248 

Kompassriktning: 300o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 220 meter  

Fotopunkt: Järnvägsbron       

Koordinater sweref 99TM: 591 735, 6771 612 

Kompassriktning: 290o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Järnvägsbron       

Koordinater sweref 99TM: 591 735, 6771 612 

Kompassriktning: 290o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 

Bilaga 3 – Fotomontage U: Bysjön 

 

 

 

Fotopunkt: Bysjön 

Koordinater sweref 99TM: 592 809, 6751 578 

Kompassriktning: 348o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Bysjön 

Koordinater sweref 99TM: 592 809, 6751 578 

Kompassriktning: 348o 

Fotopunkt: Bysjön 

Koordinater sweref 99TM: 592 809, 6751 578 

Kompassriktning: 348o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Sida 2 av 3 
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Sida 3 av 3 

 

Fotomontage U: Bysjön, röntgen 

 

 

Fotopunkt: Bysjön 

Koordinater sweref 99TM: 592 809, 6751 578 

Kompassriktning: 348o 

Antal verk: 23 

Totalhöjd: 150 meter  

Fotopunkt: Bysjön 

Koordinater sweref 99TM: 592 809, 6751 578 

Kompassriktning: 348o 

Antal verk: 23 

Fotopunkt: Bysjön 

Koordinater sweref 99TM: 592 809, 6751 578 

Kompassriktning: 348o 

Antal verk: 13 

Totalhöjd: 180 meter  
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Kommunkontoret 
Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-02-12 

Referens 
KS 2019/00046  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Ändring av styrdokument Bionär Närvärme AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
Godkänna ändring av Bionär Närvärme AB:s styrdokument angående 
aktieägaravtal (bilaga 1), bolagsordning (bilaga 2) och ägardirektiv  
(bilaga 3). 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Bionär Närvärme AB:s styrelse föreslår ändring av bolagets styrdokument. 
Som framgår av beslutsunderlaget kommer verksamheten efter flera års 
uppbyggnadsfas fortsatt ha en prägel av konsolidering.  I nuläget ser bolaget 
ingen ytterligare geografisk expansion. 
 
Fokus läggs på optimering av verksamheten, varför justering av 
aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv föreslås. 
 
Styrelsemöten med anledning av lagefterlevnad och myndighetsrapportering 
kommer därför vara i fokus och värdet av sammanträden med korta 
mellanrum sjunker. Antalet ledamöter i styrelsen kan med samma logik vara 
lägre. 
 
Förslag till ändringar enligt bifogade beslutsunderlag. 

- aktieägaravtal  
- bolagsordning  
- ägardirektiv 

 
Ärendet behöver beredas respektive kommunstyrelse/kommunfullmäktige 
innan Bionär Närvärme AB:s årsstämma 2019-04-26.  
                         

Beslutsunderlag 
"[Här listar du bilagor till ditt ärende, om det finns några]"                           

Ärendet 
"[Här beskriver du ärendet i detalj. Syns EJ i protokollet!]"  
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Ockelbo kommun 

Datum 
2019-02-12 

 
KS 1.1.1.1 
2019/00046 

Sida 
2(2) 

 

 

"[Namn - chef]"  
"[Titel - chef]"  

Eriksson, Ann-Chatrine 
 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]"  
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Handläggare, telefonnummer Datum/Dokument ID  
 2018-12-06 / 20181106-297 1(7) 

 

 

 
Mellan Gävle Energi AB, org.nr 556407-2501, Ockelbo kommun, org.nr 212000-2288, 
och Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 (”Parterna”) har träffats 
följande 
 

Aktieägaravtal 

 

1 Avtalets huvudprinciper och syfte 

 
Bionär Närvärme AB, org.nr 556678-4160, (”Bolaget”) ska bedriva produktion, 
distribution och försäljning av värme samt idka därmed förenlig verksamhet. 
 
Bolaget ska på affärsmässig grund äga och/eller driva mindre värme- och 
fjärrvärmeanläggningar. Verksamheten ska ha en uttalad tillväxtinriktning där 
produktions- och distributionsresurser för närvärme skall knytas till Bolaget genom 
samarbeten, nyinvesteringar eller förvärv. Bolagets verksamhet ska präglas av 
positiva miljövärden och ett uthålligt samhälle. Genom att samordna flera mindre 
enheter för värmeproduktion skall skalfördelar uppnås inom teknik, inköp, 
försäljning, drift och underhåll samt administration.  
 
Bolaget ska, med helhetssyn på ekonomi, service och miljö tillgodose behovet av 
produkter och tjänster hos olika kundkategorier.  
 
Vid bristande överensstämmelse mellan bolagsordningen och detta avtal (”Avtalet”) 
ska Avtalet såvitt lag medger det äga företräde. 
 

2 Bolagsordning och ägardirektiv 

 
Vid Avtalets ikraftträdande ska gälla den bolagsordning som framgår av Bilaga 1 och 
det ägardirektiv som framgår av Bilaga 2. 
 

3 Aktieinnehav 

 
Aktiekapitalet ska uppgå till minst tio och högst 40 miljoner kronor. Antalet aktier har 
fördelats efter respektive delägares bidrag till bolaget. 
 

§ 749: Bilaga 1 
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Följande aktiefördelning ska gälla 
 
Gävle Energi AB    59 % 
Ockelbo kommun    24 % 
Älvkarleby Kommun      17 % 
   100 % 

4 Kapitalförändring 

 
Ökning eller nedsättning av aktiekapitalet, emission av konvertibla skuldebrev, 
utgivande av skuldebrev med optionsrätt till nyteckning samt vinstandelsbevis ska 
ske i förhållande till Parternas aktieinnehav. 
 
Vid finansiering av nybyggnation av värmesystem, förvärv av tillgångar eller bolag 
gäller – ifall inte alla Parter vill bidra med kapital – att ökning av aktiekapitalet genom 
nyemission får ske genom riktad nyemission till den eller de av Parterna som är 
villig(a) att bidra med nödvändigt kapital. 
 
I det fall en riktad nyemission innebär att någon av Parternas andel av Bolagets 
aktiekapital understiger 10 % måste alla Parterna vara överens om den riktade 
nyemissionen. 
 

5 Nya aktieägare 

 
Skulle ytterligare intressent önska bli delägare i Bolaget ska detta, efter enhälligt 
beslut därom av Parterna, ske genom att aktiekapitalet ökas genom en till den nya 
intressenten riktad nyemission eller att intressenten övertar utträdande Parts aktier. 
 
Intressent ska för att få bli aktieägare skriftligen godkänna och förklara sig inträda 
som Part i Avtalet och i andra uppgörelse i anledning av Avtalet 
 

6 Närmare om bolagets verksamhet 

 
Under punkten 1 beskrivs bolagets huvudsakliga verksamhet. Den primära 
verksamheten är att äga och driva produktionsanläggningar och distributionsnät för 
värme. 
 
Förutom den primära verksamheten kan också Bolaget åta sig att driva 
närvärmeanläggningar och distributionsnät på entreprenad. 
 
Bolaget ska också kunna bedriva verksamhet, egen eller på entreprenad, inom 
områdena produktion och distribution av kyla, samt förnybar kraftproduktion. 
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7 Styrelse, verkställande direktör och revisorer 

 
Styrelse och revisorer utses på det sätt som anges i bolagsordningen, se Bilaga 1. 
 
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Kommunfullmäktige i 
Ockelbo och Älvkarleby utser en styrelseledamot och i förekommande fall en 
suppleant vardera. Kommunfullmäktige i Gävle utser två ledamöter och i 
förekommande fall två suppleanter. Parterna kan i samråd utse en (extern) ledamot 
med särskild sakkunskap. Denna ledamot utses formellt av kommunfullmäktige i 
Gävle.  
 
Styrelsens ordförande utses på förslag av den eller de av Parterna som innehar mer 
än 50 % av röstetalet i Bolaget. 
 
Gävle kommuns riktlinjer för arvodering av styrelseledamöter ska tillämpas. 
 
Revisor med suppleant utses av bolagsstämman till slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. 
 
Förutom ordinarie revisor ska på förslag från Parterna en lekmannarevisor samt 
suppleant för denna utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun. 
 

8 Särskilda beslutsregler 

8.1 Följande beslut ska för att vara giltiga fattas av en fulltalig och enhällig 
styrelse: 

A investeringar överstigande fastställd budgetram för året samt avtal om 
överlåtelse eller förvärv av fastighet, rörelse eller rörelsegren 
överstigande två miljoner kronor, annan tillgång eller samarbete med 
annat företag om sådant projekt eller avtal som i väsentlig mån påverkar 
Bolagets verksamhet; 

 
B bildande, överlåtelse eller nedläggning av dotterföretag, 
 
C ingående av borgensåtagande eller ställande av annan säkerhet, 
 
D upptagande av nya långfristiga lån överstigande två miljoner kronor, 
 
E fastställande av VD-instruktion inkluderande riskprofilering, 
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F väsentliga avtal eller förändring av sådana avtal med Part eller Part 
närstående, 

 
G tillsättande av verkställande direktör. 
 
 Om enighet mellan Parternas representanter i styrelsen inte uppnås i 

frågor som anges i denna punkt ska, om någon styrelseledamot så begär, 
frågan hänskjutas till bolagstämman för avgörande. 

 

8.2 För beslut i följande frågor på bolagsstämman fordras enighet mellan 
Parterna 

 
A till bolagsstämman hänskjuten fråga enligt punken 1 ovan, 
 
B ändring av bolagsordningen, 
 
C vinstutdelning, 
 
D inställande av Bolagets betalningar, ansökan om Bolagets försättande i 

konkurs eller beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än 
då så ska ske enligt lag, 

 
E ändring av ägardirektiv. 

 

9 Vinstdisposition 

 
Bolaget ska drivas efter sunda affärsmässiga principer i syfte att på lång sikt 
tillförsäkra aktieägarna bästa möjliga värdetillväxt. 
 
Vinsten i Bolaget ska i första hand återinvesteras inom Bolagets verksamhet genom 
förvärv eller investeringar i befintlig verksamhet. 
 

10 Finansiering 

 
Parterna är överens om att Bolaget ska eftersträva att i den egna rörelsen generera 
kapital till finansiering av sin löpande verksamhet. 
 
Om Bolaget till följd av förlust eller av annan orsak behöver tillskott av ytterligare 
kapital för att undvika konkurs eller likvidation är Parterna skyldiga att tillföra 
erforderligt kapital i proportion till sina respektive innehav av aktier i Bolaget. 
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11 Borgensåtagande 

 
Parterna ska vid varje tillfälle lämna Bolaget erforderlig borgen för den eventuella 
upplåning Bolaget gör för att finansiera sin löpande verksamhet eller förvärv. 
Parternas sammanlagda borgensåtagande får vid var tid uppgå till högst 100 miljoner 
kronor. Tvingas Part infria borgensåtagande ska detta fördelas i förhållande till 
Parternas aktieinnehav.  
 

12 Hembudsskyldighet 

 
Om Part vill utträda ur detta avtalsförhållande eller pantsätta, sälja eller på annat 
sätt förfoga över aktier eller teckningsrätter i Bolaget eller om aktie på annat sätt 
avses övergå till annan än Part ska aktierna eller teckningsrätterna först omedelbart 
hembjudas de andra Parterna. Anmälan ska ske till Bolagets styrelse vilken i sin tur 
underrättar Parterna om hembudet. Hembud ska ske genom rekommenderat brev. 
 
Part, som vill begagna sin rätt till inlösen, ska lämna svar till styrelsen i 
rekommenderat brev inom en månad från det hembudet mottogs. Om flera Parter 
vill begagna sin rätt till inlösen ska den ske i proportion till storleken av deras tidigare 
innehav. 
 
I enlighet med bolagsordningen för Bolaget ska lösenbeloppet, där aktierna 
förvärvats genom köp, utgöras av köpeskillingen, dock högst ett belopp motsvarande 
aktiernas andel av det verkliga värdet av Bolaget. Om Parterna inte kan enas om 
värdet, ska den frågan avgöras av skiljenämnd enligt lagen (1999:116) om 
skiljeförfarande. 
 
Om aktier i Bolaget skulle övergå till annan än Part, ska den nytillträdande 
aktieägaren omedelbart även inträda som Part i detta avtal. Avgående Part 
garanterar att så sker. 
 

13 Ägarförändring hos Part 

 
Skulle någon som är Part i detta Avtal förvärvas av eller uppgå i annan juridisk person 
eller intressegrupp ska den Parten hembjuda sina aktier i Bolaget till de andra 
Parterna. Detta gäller inte om kommun eller helägt kommunalt bolag förvärvar Part. 
 
Priset ska motsvara verkligt värde. Om Parterna inte kan enas om värdet, ska den 
frågan avgöras av skiljenämnd enligt lagen om skiljeförfarande. 
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14 Avtalets giltighetstid 

 
Detta avtal ersätter tidigare träffat aktieägaravtal och träder i kraft den dag 
kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby kommuner godkänt Avtalet. 
Avtalet gäller till och med den 31 december 2023 och förlängs tre år i taget om ingen 
uppsägning skett senast nio månader före avtalstidens utgång.  
 

15 Förtida uppsägning 

 
Part har rätt att säga upp detta avtal i förtid om 
 

1. Parterna vid upprepade tillfällen ej lyckats nå enighet i fråga där sådan 
enighet erfordras enligt punkt 8 ovan och den bristande enigheten Parterna 
emellan äventyrar Bolagets fortsatta verksamhet eller 

2. Förutsättningarna för detta avtal väsentligt rubbas och överenskommelsen 
enligt punkt 18 nedan ej kan åstadkommas eller 

3. Part bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig 
betydelse för övriga Parter samt att den felande Parten inte inom 60 dagar 
efter skriftlig anmaning därom vidtagit rättelse. 

 
Uppsägning ska ske skriftligen med sex månaders uppsägningstid, utom vid 
uppsägning på grund av skäl, som anges i 3 ovan, där uppsägningstiden ska vara tre 
månader. 
 
Vid uppsägning enligt 1 och 2 ovan ska uppsägande Part genast hembjuda övriga 
Parter sina aktier i Bolaget till inlösen vid uppsägningstidens utgång. Vid uppsägning 
på grund av avtalsbrott enligt 3 ovan ska motsvarande gälla för den felande Parten. 
 
Om Part eller Parter, som hembjudits aktier enligt föregående stycke, inte inom tre 
månader efter mottagande av hembudet förklarat sig villig/a att inlösa aktierna, ska 
denne/dessa i sin tur hembjuda övrig/a Part/er sina aktier enligt motsvarande regler. 
 
Så snart hembjudande Part mottagit förklaring av att annan Part önskar inlösa de 
hembjudna aktierna, ska den förstnämnde överlämna sina aktier, vederbörligen 
transporterade in blanco, till inlösande Part/er, varvid äganderätten övergår. Finns 
flera inlösenberättigade Parter, ska inlösen ske i proportion till storleken av deras 
tidigare innehav. 
 
Köpeskillingen ska erläggas mot faktura, 10 dagar netto. Om Parterna inte kan enas 
om priset – som ska motsvara aktiernas verkliga värde – ska den frågan avgöras av 
skiljenämnd enligt lagen om skiljeförfarande. 
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Vid inlösen på grund av Parts avtalsbrott är den avtalsbrytande Parten 
skadeståndsskyldig gentemot de andra Parterna. 
 
Om avtalet sagts upp enligt denna punkt och hembjudna aktier inlösts, ska 
kvarvarande Parter anpassa avtalet i de avseende som föranleds av den förändrade 
ägarkretsen. 
 

16 Tvist 

 
Tvist enligt detta avtal ska avgöras i allmän domstol utom såvitt avser 
värderingsfrågor. 
 

17 Väsentligt förändrade förutsättningar 

 
Om förutsättningarna för detta avtal skulle ändras väsentligt till följd av 
omständighet utanför Parternas rådighet och som inte kunnat förutses vid avtalets 
undertecknande så att det blir oskäligt betungande för någon eller några av Parterna 
eller om avtalet till följd ändring i lag eller annan omständighet utom Parternas 
kontroll ej skulle kunna tillämpas i enlighet med Parternas intentioner vid avtalets 
tillkomst, ska på begäran av Part förhandlingar inledas i syfte att anpassa avtalet till 
de ändrade förhållandena så att balans Parterna emellan återställs. 
 

18 Avtalets godkännande 

 
En förutsättning för detta avtals giltighet är att kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo 
och Älvkarleby kommuner godkänner avtalet. 
 
 __________________________________________ 
 [Återstående del av denna sida lämnas blank] 
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Bolagsordning Bionär Närvärme 2009, antagen av KF 090302 

Org nr 556678-4160 
 
Antagen av Gävle kommunfullmäktige 0000-00-00 
Ockelbo kommunfullmäktige 0000-00-00 och  
Älvkarleby kommunfullmäktige 0000-00-00 
 

§1. Firma 

Aktiebolagets firma är Bionär Närvärme AB. 
 

§2. Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle kommun. 
 

§3. Föremål för verksamheten 

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom produktion och distribution av värme, 
samt förnybar kraftproduktion, och därmed förenlig verksamhet. 
 

§ 4. Ändamål för bolagets verksamhet 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala 
kompetensen, bedriva verksamhet inom produktion och distribution av värme, samt 
förnybar kraftproduktion och därmed förenlig verksamhet. 
 

§ 5. Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 kronor. 
 

§ 6. Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 100.000 och högst 400.000 stycken. 
 

§ 7. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter. Högst fyra 
suppleanter får utses. 
 

§ 749: Bilaga 2 
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Kommunfullmäktige i Ockelbo och Älvkarleby utser en styrelseledamot och i 
förekommande fall en suppleant vardera. Kommunfullmäktige i Gävle utser två 
ledamöter och i förekommande fall två suppleanter. 
 

§ 8. Revisorer 

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, utses revisor med suppleant eller ett 
registrerat revisionsbolag. 
 

§ 9. Lekmannarevisorer 

Kommunfullmäktige i Gävle utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse, en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 10. Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen skall innehålla 
förslag till dagordning för stämman. 
 

§ 11. Ärenden på årsstämman 

På årsstämman ska följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av en eller två justeringsmän. 
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den 
 fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor med suppleant. 
9.  Anmälan av respektive kommunfullmäktiges val av styrelse och 

styrelsesuppleanter. 
10. Val i förekommande fall av revisor med suppleant samt lekmannarevisor med 

suppleant. 
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
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§ 12. Räkenskapsår  

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december. 
 

§ 13 Firmateckning  

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör 
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i 
förening. Dock äger verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma 
beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen 
ankommer på verkställande direktören. 
 

§ 14. Rösträtt  

Vid bolagsstämma får företrädare för aktieägare rösta för samtliga ägda och 
företrädda aktier utan begränsningar i röstetalet. 
 

§ 15. Inspektionsrätt för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelserna i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby kommuner äger rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Gävles, Ockelbos och Älvkarlebys kommunfullmäktiges ledamöter har 
rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia 
har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar 
annat. 
 

§ 16. Hembudsskyldighet 

Har äganderätten till aktie övergått till annan som inte tidigare är ägare i bolaget skall 
förvärvaren genast hembjuda aktien till övriga aktieägare till inlösen genom skriftlig 
anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten ska därvid styrkas samt uppgift lämnas om 
den betingade köpeskillingen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång ska styrelsen genast skriftligen, på sätt som 
kallelse till bolagsstämmor är föreskrivet, meddela detta till varje lösningsberättigad 
aktieägare, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att 
skriftligen framställa lösningsanspråk inom två månader, räknat från anmälan hos 
styrelse om akties övergång. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre 
antal aktier än erbjudandet omfattar. 
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan fördelas i 
proportion till deras tidigare innehav. Vid fördelningen ska gälla att avrundning sker 
uppåt eller nedåt till närmast heltal aktier. Lösenbeloppet ska, där aktierna förvärvas 
genom köp, maximalt utgöras av köpeskillingen enligt erbjudandet. Lösenbeloppet 
ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt av 
parterna eller genom skiljedom.  
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Om ingen lösningsberättigad aktieägare inom stadgad tid anmäler sig villig att lösa 
hembjudna aktier eller sedan lösenbeloppet på dylik aktie i behörig ordning 
fastställts och aktien inom 30 dagar därefter ej inlösts, äger den som gjort hembudet 
rätt att bli registrerad för hembjuden aktie. 
 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. Tvist om lösenbeloppets storlek ska 
avgöras av skiljenämnd enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. 
 

§ 17. Ändring av bolagsordningen  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Gävle, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. 
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Utkast Ägardirektiv 2019 Bionär 
 
 

1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet 

För verksamheten i Bionär Närvärme AB, nedan kallat Bolaget, gäller följande 
ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Gävle kommun, Ockelbo kommun och 
Älvkarleby kommun. 
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 
förhållande till kommunerna genom 

1. företagspolicy 

2. bolagsordning 
3. ägardirektiv (i form av såväl detta ägardirektiv som särskilda ägardirektiv i form 

av policys, reglementen, riktlinjer mm)   
4. i förekommande fall avtal mellan kommunerna och bolaget. 

 

2 Kommunernas direktivrätt 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade 

ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen 

eller annan lag eller författning. 

 

3 Bolagets verksamhet och syfte 

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen. 
Syftet är att äga och/eller driva mindre värme- och fjärrvärmeanläggningar. 
Bolagets verksamhet ska präglas av positiva miljövärden och ett uthålligt samhälle. 
Genom samordna flera mindre enheter för värmeproduktion ska skalfördelar 
uppnås inom teknik, inköp, försäljning, drift och underhåll samt administration. 
 
Dessutom kan Bolaget också åta sig att driva närvärmeanläggningar och 
distributionsnät på entreprenad. Bolaget ska också kunna bedriva verksamhet, egen 
eller på entreprenad, inom områdena produktion och distribution av kyla, samt 
förnybar kraftproduktion. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 749: Bilaga 3 
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4 Mål för verksamheten 

Bolaget skall drivas efter sunda affärsmässiga principer i syfte att på lång sikt 
tillförsäkra aktieägarna bästa möjliga värdetillväxt, med hänsyn tagen till de fyra 
perspektiven nedan: 
 
- Innevånare och kunder 
- Medarbetare 
- Hållbar tillväxt 
- Ekonomi. 
 
De långsiktiga ekonomiska målen är avkastning på sysselsatt kapital och skall uppgå 
till mer än 5 %, samt att soliditeten uppgår till minst 30 %.  
 

5 Beslutanderätt 

Kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby ska beredas tillfälle att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas. I ärenden där bolaget kan lida skada genom att avvakta 
kommunfullfäktiges beslut i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby och där skadan inkräktar 
på det egna bundna kapitalet, äger bolagets styrelse, efter samråd med VD i Gävle 
Energi AB, kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo och Älvkarleby fatta beslut utan 
att höra kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo respektive Älvkarleby. I sådant fall 
skall beslutet i efterhand rapporteras till kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo och 
Älvkarleby. 
 
Som beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt anses: 

 Bildande eller förvärv av dotterföretag 

 Ny eller ändrad riktning av bolagets verksamhet 

 Stora investeringar, som påverkar bolagets upplåningsbehov samt ägarnas 
gemensanna borgensåtagande 

 Ändring av aktiekapital 

 Antagande av ny bolagsordning. 
 

6 Budget och investeringsplaner 

Bolaget skall följa de av ägarna utfärdade anvisningarna för budget, 
verksamhetsplanering och bokslut. 
 
Ägarna skall bjudas in till ett ägarsamråd för avstämning minst en gång per år, 
rörande översiktliga verksamhets- och investeringsplaner inklusive resultat- och 
balansbudget för Bolaget.  
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7 Bolagets medverkan  

Bolaget ska medverka i kommunal planering samt vid beredning av motioner och 
interpellationssvar. 
 

8 Koncernredovisning 

Bolaget ska medverka i den koncernredovisning som respektive part är skyldig att 
upprätta samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter på tider som ägarna 
bestämmer. 
 

9 Revision 

Utsedd lekmannarevisor ska ges möjlighet att genomföra förvaltningsrevision i 
Bolaget. Förvaltningsrevisionen ska ha syfte att granska och utvärdera 
ändamålsenlighet mot bakgrund av det kommunala syftet. 
 

10 Verksamhetens utfall 

Bolagets årliga verksamhetsberättelse ska innefatta styrelsens och verkställande 
direktörens redogörelse för verksamhetsutfallet. 
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Beslutsunderlag bolagshandlingar Bionär Närvärme AB 2019 
 
 
Bakgrund 
 
Verksamheten har efter flera års uppbyggnadsfas nu kommit in i en konsolideringsfas 
där den huvudsakliga aktiviteten är att optimera verksamheten. För närvarande ser vi 
ingen geografisk expansion. 
 
Styrelsemöten med anledning av lagefterlevnad och myndighetsrapportering 
kommer därför vara i fokus och värdet av sammanträden med korta mellanrum 
sjunker. Antalet ledamöter i styrelsen kan med samma logik vara lägre. 
 
Styrelsens förslag är därför att antalet styrelseledamöter minskas från åtta till fyra 
ordinarie ledamöter med högst fyra suppleanter.  

- Justering av aktieägaravtal föreslås i avsnitt 7 avseende antal ledamöter, 
avsnitt 9 avseende prisgaranti (som tas bort eftersom den inte längre är 
relevant) och avsnitt 15 avseende uppdatering av avtalets giltighetstid. 
Förslag till nytt aktieägaravtal biläggs separat (Bilaga 1). 
 

- Justering av bolagsordning föreslås avseende avsnitt 7 avseende antal 
ledamöter samt att några mindre redaktionella förändringar skett.  
Förslag till ny bolagsordning biläggs separat (Bilaga 2). 
 

- Justering av ägardirektiv föreslås i avsnitt 3 avseende borttag av lydelsen om 
tillväxtinriktning, avsnitt 4 avseende uppdatering av de fyra perspektiven i 
verksamhetens mål.  
Förslag till nytt ägardirektiv biläggs separat (Bilaga 3). 

 
För att hålla styrelsen underrättad under konsolideringsfasen skickas regelbundet 
VD-rapporter med information om ekonomiskt utfall och väsentliga händelser.  
 
Om brådskande ärenden uppstår mellan ordinarie sammanträden kallas till extra 
sammanträden via telefon. 
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Förslag till beslut 
 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att uppdra till ingående kommuners beslutande organ att godkänna ändring 

av bolagets handlingar angående 
- aktieägaravtal (bilaga 1) 
- bolagsordning (bilaga 2) 
- ägardirektiv (bilaga 3). 

 
Gävle den 6 december 2018 
 
 
 
Anders Malmström 
Verkställande direktör 
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 Kommunfullmäktige 

 

Redaktionell ändring – Handlingsplan för att motverka 
Våldsbejakande extremism 2017-2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
De redaktionella ändringar som gjorts i Handlingsplan för att motverka 
våldsbejakande extremism 2017-2019 godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Förändringar i vart ansvaret ligger nationellt kring detta område har ändrats 
och ansvaret för frågorna ligger nu inte hos den Nationella samordnaren. 
Den funktionen har tagits bort. Ansvaret ligger nu hos CVE på BRÅ 
(Centrum för våldsbejakande extremism på Brottsförebyggande rådet). 
 
Det blev också tydligt efter tid i arbetet i detta, att ansvaret i kommunen ska 
ligga på den styrgrupp som finns för SSPF (Socialtjänst, skola, polis och 
fritid i samverkan), inte den arbetsgrupp som beskrivits i det tidigare 
dokumentet. 
 
Med grund ur detta har en uppdatering av dokumentet gjorts. 
                         

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism 2017-2019.                          

143



 

Ockelbo Kommun, 816 80  Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se 
         

1 (4) 

 

 

 

HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA 
VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM 2017-2019 
Antagen av KF § 23/17 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144



 

 

2 (4) 

 

Inledning 

 
Denna handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism gäller för 2017-2019. 
Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är inget fristående arbete, utan 
behöver kopplas ihop med annat befintligt arbete. En stor del av det trygghetsskapande 
och brottsförebyggande arbetet utgår ifrån kommunens samverkansorgan FolkhälsaBRÅ. 
I det förebyggande arbetet ingår också det som främjar demokrati och goda 
levnadsvillkor. Exempel på detta är kommunens arbete med medborgardialoger, 
demokratiutveckling och ungas inflytande. Arbetet med att eftersträva jämlika 
levnadsvillkor för alla är ett ytterligare exempel på förebyggande arbete. Handlingsplanen 
hänger samman med andra styrdokument och riktlinjer, såväl lokala som nationella. Detta 
beskrivs närmare på sidan 3. Det handlar till exempel om de styrdokument som reglerar 
det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet men också om de dokument som 
styr delaktighet och inflytande, med flera. 

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, vars underlag den första 
versionen av plan utgick från, finns inte längre utan ansvaret ligger från första januari 
2018 på Center mot våldsbejakande extremism (CVE). CVE ska från i huvudsak 
kriminalpolitiska utgångspunkter, stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt 
motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brå, Brottsförebyggande 
rådet. 

Center mot våldsbejakande extremism ska utveckla det kunskapsbaserade och 
sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, 
regional och lokal nivå. Detta ska bland annat ske genom att ge behovsanpassat stöd till 
lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet 
och samordning i de förebyggande insatserna. 

Åtgärdsplanen utgår från den tidigare tolv rekommendationerna den tidigare nationella 
samordnaren definierade som utgångspunkter vid upprättandet av lokala handlingsplaner 
mot våldsbejakande extremism.  
 
Definitionen av våldsbejakande extremism, formulerad av Nationella samordnaren, är: 
”Våldsbejakande extremism handlar om att bruka våld som medel för att förverkliga 
extrema åsikter och idéer”. Kommunens uppdrag är att värna demokratin. I en demokrati 
har alla rätt att uttrycka sina åsikter. Dock kan handlingar som står i strid med 
demokratins grundläggande principer aldrig accepteras. Därför är det viktigt för Ockelbo 
kommun att arbeta med att värna demokratin mot all form av våldsbejakande extremism. 
Uppdraget grundar sig i mänskliga rättigheter, svensk lagstiftning och flertalet 
styrdokument i Ockelbo kommun. 
 
Denna handlingsplan ligger till grund för arbetsdokument som ändras löpande. 
Arbetsdokumenten beskriver begrepp inom området samt anger struktur, ansvarsfrågor, 
arbetssätt och åtgärder.   
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En styrgrupp finns i arbetet. Denna är den befintliga samverkansgruppen SSPF 
ledningsgrupp (socialtjänst, skola, polis och fritid). 
 
Framtagande 
 
Dokumentet har tagits fram i samverkan mellan kommunstyrelseförvaltningen och 
representanter från skolförvaltningen, socialförvaltningen, integrationsenheten samt 
polisen. Efter det har den processats i kommunens ledningsgrupp.  

Uppföljning 
 
Planen är ett kommunövergripande dokument och ska revideras senast 2019 i samband 
med överenskommelsen mellan polis och kommun. Arbetsdokumenten   revideras vid 
behov. Förändringar rapporteras till kommunstyrelsen i samband med de årliga rapporter 
som sker utifrån överenskommelsen om samverkan i brottsförebyggande arbete polis – 
kommun.  
 
Syfte 

 att öka kunskapen om begreppet våldsbejakande extremism 
 att tydliggöra ansvarsfördelning för att klargöra vem som gör vad om situationer 

som omfattas av handlingsplanen uppstår 
 Identifiera samverkansaktörer, skapa strukturer och starta arbete inom samverkan 
 Beskriva vilka åtgärder som ska göras inom planens giltighet 

Mål 

 att minimera riskerna för att kommuninvånare lockas in i våldsbejakande grupper 
eller organisationer genom att arbeta förebyggande 

 att tydliga strukturer identifieras för hur arbetet kring våldsbejakande extremism 
ska bedrivas inom kommunens ansvarsområden 

Förhållande till andra styrande dokument 

Den nationella samordnarens tolv rekommendationer har varit vägledande för 
upprättandet av denna plan, men Ockelbo kommuns handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism behöver även kopplas samman med flera andra styrdokument till exempel 
samarbetsöverenskommelsen med polisen. Andra gällande styrdokument som handlar om 
förebyggande arbete, bland annat demokrati och jämlika levnadsvillkor, vävs in i det 
kommande arbetet med frågorna. Det behöver utgöra grunden och strukturen även för 
arbetet mot våldsbejakande extremism. 
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Lägesbild 

Vid planens framtagande finns inga uppgifter om att det förekommer någon 
våldsbejakande extremism i kommunen. Lägesbilden uppdateras kontinuerligt. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Reglemente arbetsformer 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Reglemente för arbetsformer antas med giltighet fr o m 2019-04-01 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ny kommunal lag trädde i kraft den 1 juli 2018. I och med detta så behöver 
Reglemente för arbetsformer anpassas till den nya lagstiftningen.  
Förslag till ny reglementet har utarbetats som bygger på den nya 
lagstiftningens innehåll.  
De reglementen som behöver anpassas i övrigt är Reglementen för styrelse 
och nämnder. Dessa kommer att behandlas av kommunstyrelsen i april 2019. 
                         

Beslutsunderlag 
Förslag till Reglemente för arbetsformer 
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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. 
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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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MENTE FÖR STYRELSE/NÄMND  

REGLEMENTE FÖR ARBETSFORMER 
KOMMUNSTYRELSE OCH NÄMNDER 
Antagen av kommunfullmäktige 2019-03-xx, § 

 

Tidpunkt för sammanträden 

1 §  

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 inne-hålla uppgift om det eller de ärenden som önskas be-
handlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sam-
manträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra da-
gen 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 snar-
ast underrättas om beslutet.  

 

Kallelse 

2 §  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföran-
den eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämn-
den längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgö-
ringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallel-
sen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara 
vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektro-
niskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföran-
den ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.  

 

Offentliga sammanträden 

3 §  

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 

4 §  

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närva-
rande 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 sammanträdes-
handlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till sty-
relsens/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.  

 

Närvarorätt 

5 §  

Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträ-
den 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 ersät-
tare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upp-
lysningar. 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 nämn-
dens sammanträden.  
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Ordförande 

6 §  

Det åligger ordföranden  

1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden 

vid behov är beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  
6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och eko-

nomiska 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 sam-

manträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.  
 
Presidium 

7 §  

Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. Viceord-
förandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs.  

 

Ersättare för ordförande och vice ordförande 

8 §  

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 styrel-
sen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordfö-
randens 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 upp-
gifter.  
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Kommunalråd 

9 §  

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter ett 
kommunalråd.  

Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet.  

Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgörings-
grad.  

 

Förhinder 

10 §  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman-
träde, 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 

11 §  

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en er-
sättare tjänst-göra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänst-
göra 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 full-
mäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de ta-
gits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersät-
tare. Ersättaren tjänstgör under pågående ärende även om ordinarie ledamot återkom-
mer. Ordinarie ledamot återgår som tjänstgörande ledamot när handläggningen av aktuellt 
ärende är avslutad. 

 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

12 §  

En ledamot som inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv bör lämna sin 
plats under handläggningen av ärendet. 
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När en ledamot inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv ska en ersät-
tare gå in som ledamot i aktuellt ärende. Den jävige ledamoten återgår som tjänstgörande 
ledamot när handläggningen av aktuellt ärende är avslutad. 

 
Yrkanden 

13 §  

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 av-
fatta det skriftligt. 

 

Deltagande i beslut 

14 §  

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 styrel-
sen/nämnden fattar det med acklamation.  

 

Initiativrätt 

15 §  

Varje ledamot i nämnd får väcka ärenden i nämnden. 

Ärenden ska vara skriftliga och undertecknade av en eller flera ledamöter.  
Ett ärende kan bara behandlas i sak i nämnden om det ligger inom nämndens befogen-
hetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma ärende.  
Ett ärende väcks vid ett sammanträde med nämnden.  
En ersättare i nämnden får väcka ett ärende bara när ersättaren tjänstgör som ledamot 
vid ett sammanträde. 
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Reservation 

16 §  

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 tid-
punkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar 
justering.  

 

Justering av protokoll 

17 §  

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.  

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Pa-
ragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en le-
damot.  

 

Kungörelse och tillkännagivanden av föreskrifter m m 

18 §  

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvars-
området kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppda-
tering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

 

Delgivningsmottagare 

19 §  

Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommunchef), förvaltnings-
chefen eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.  

 

Undertecknande av handlingar 

20 §  

Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämn-
dens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall 
för ordföranden inträder vice ord-föranden och vid förfall för denne den ledamot som sty-
relsen utser.  
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Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrel-
sen/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 förekom-
mande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.  

 

Utskott 

21 §  

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett ekonomiutskott, ett personalutskott, ett tillväxtut-
skott 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.  

Utskotten ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Styrelsen/nämnden väljer för den tid styrelsen/nämnden bestämmer bland utskottets leda-
möter 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. 

Ersättare får närvara och yttra sig vid utskottets sammanträden. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskotten medges rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för fullmäktigepar-
tier som inte är representerade i utskottet. Även inte tjänstgörande ersättare i utskotten 
kan adjungeras om de fungerar som sitt partis företrädare. 

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. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet ska beredas av utskot-
tet om beredning behövs. Ordförande eller för sakområdet ansvarig chefstjänsteman över-
lämnar 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 till-
lämpliga delar även utskott. För beslutsförhet i utskott erfordras att mer än hälften av leda-
möterna är närvarande. 

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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ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning.  
 
ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP. 5-7 §§ KL)  
1 § Fullmäktige har 31 ledamöter.  
 
PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL)  
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som 
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett 
sammanträde som hålls före december månads utgång.  
 
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.  
 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  
 
INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT  
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som 
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 
dem vara ålderspresident.  
 
FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M.  
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller 
från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot 
för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i 
presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.  
 
UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET  
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar, 
upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter 
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 
återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla 
skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner 
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behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till 
kommunkontoret. 
 
TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL) 
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde enligt av fullmäktige fastställd 
sammanträdesplan, sex sammanträden per år. För varje år bestämmer 
fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder den nyvalda 
fullmäktige första gången i november. 
 
EXTRA SAMMANTRÄDE 
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 
samråd med vice ordförandena. 
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 
extra sammanträdet. 
 
ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställ in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta 
varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast 
tillkännages på kommunens anslagstavla. 
 
PLATS FÖR SAMMANTRÄDE 
9 § Fullmäktige sammanträder i fastställd sammanträdeslokal. 
 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats 
för ett visst sammanträde. 
 
DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL) 
10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljus- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor.  
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast åtta dagar före sammanträdet 
anmäla detta till kommunkontoret. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 
 
TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA  
11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med 
fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges 
sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde 
minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid 
och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen 
skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot.  
 
15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.  
 
FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE  
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 
sammanträdet.  
 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett 
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.  
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden 
ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om 
sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och 
platsen för det fortsatta sammanträdet. 
 
ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE  
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när 
fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.  
 
14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje 
ledamot och ersättare före sammanträdet.  
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet.  
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Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.  
 
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet.  
 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före 
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  
 
ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE  
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. 
Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att 
tjänstgöra.  
 
16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde 
eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in en ersättare som är tillgänglig och står i tur 
att tjänstgöra, inom samma parti.  
 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring.  
 
17 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som 
kallats till tjänstgöring.  
 
18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 
skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.  
 
UPPROP 
19 § En uppropslista som redovisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 
finnas tillgänglig under hela sammanträdet. 
 
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska 
också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och 
när ordföranden anser att det behövs. 
 
PROTOKOLLSJUSTERARE  
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet 
från sammanträdet.  
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Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.  
 
TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA  
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett 
eller flera ärenden.  
 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 
som inte finns med i tillkännagivandet.  
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.  
 
YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA  
22 § Rätt att delta i överläggningen har, utöver fullmäktigeledamöter  

 kommunalråd 

 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam 
nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde 
berörs,  

 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,  

 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon 
annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls 
med anledning av svaret,  

 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, 
när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.  

 
23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.  
 
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  
 
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 
revisionsberättelsen.  
 
24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning 
som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att 
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lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga. 
 
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice 
ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.  
 
25 § Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges 
sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena.  
 
TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA  
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 
ordning han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.  
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. 
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få 
göra inlägget framställs.  
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen 
avbryta en talare under hans eller hennes anförande.  
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse.  
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera 
eller upplösa sammanträdet.  
 
YRKANDEN  
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  
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Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt.  
 
DELTAGANDE I BESLUT  
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 
till ordföranden, innan beslutet fattas.  
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation.  
 
OMRÖSTNINGAR  
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som 
har utsetts att justera protokollet.  
 
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist.  
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon 
ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 
 
30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  
En valsedel är ogiltig om den  

 upptar namnet på någon som inte är valbar, 

 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 
 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
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MOTIONER  
31 § En motion  

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,  

 får inte ta upp ämnen av olika slag,  

 väcks genom att den ges in till kommunkontoret, eller vid ett 
sammanträde med fullmäktige.  

 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid 
ett sammanträde.  
 
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
och oktober.  
 
MEDBORGARFÖRSLAG  
32 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag).  
Ett medborgarförslag  

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,  

 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,  

 får inte ta upp ämnen av olika slag,  

 väcks genom att det lämnas in till kommunkontoret, via e-tjänst eller vid 
ett sammanträde med fullmäktige.  

 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde.  
 
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i 
ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 
fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit 
ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser 
handläggningen i fullmäktige.  
 
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det förslaget väcktes.  
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 
förslagsställaren underrättas.  
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Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 
FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT  
33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka 
ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 
fullmäktige får ta ställning till.  
 
INTERPELLATIONER  
34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör 
ges in till kommunkontoret senast åtta dagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den.  
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  
 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes.  
 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om 
sammanträdet.  
 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen 
före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.  
 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 
2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till 
en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 
interpellationen.  
 
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta 
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i 
annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på 
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.  
 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret 
på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid 
sammanträdet eller inte.  
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FRÅGOR  
35 § En fråga ska  

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 

 ges in till kommunkontoret senast 7 dagar före det sammanträde vid 
vilket ledamoten avser att ställa den. 

 
Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftlig. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilken den har ställts. 
 
BEREDNING AV ÄRENDEN  
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.  
 
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden.   
 
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie 
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av 
sådana ärenden.  
 
ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA 
37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser 
härom anges i respektive nämnds reglemente. 
 
PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 
38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.  
 
BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET  
39 § Presidiet bereder revisorernas budget.  
 
VALBEREDNING  
40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden.  
 
Valberedningen består av 7 ledamöter och lika många ersättare.  
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en 
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vice ordförande (och en andre vice ordförande) för den tid som de har valts att 
vara ledamöter.  
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval.  
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående 
beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  
 
JUSTERING AV PROTOKOLLET  
41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.  
 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.  
 
RESERVATION  
42 § 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.  
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och 
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.  
 
EXPEDIERING OCH PUBLICERING  
43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer 
som berörs av besluten i protokollet.  
 
Hela protokollet finns tillgängligt på kommunens hemsida.  
 
44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet 
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet 
publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på 
grund av lag eller annan författning. 
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KOMMENTAR TILL ARBETSORDNING FÖR 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP- 5-7 §§ KL)  
1 § Fullmäktige har 31 ledamöter  
 
Kommentar: Enligt KL är det obligatoriskt för fullmäktige att ange antalet 
ledamöter i arbetsordningen. Vid lagändringarna 2014 infördes en möjlighet för 
kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder att minska antalet 
ledamöter till 21, och till 31 för kommuner med 16 000 röstberättigade invånare 
eller därunder. Detta med anledning av att det i de små kommunerna varit 
betydligt färre röstberättigade per fullmäktigeledamot jämfört med större 
kommuner. Reglerna om det minsta antalet ledamöter som får bestämmas finns 
i 5 kap. 5-7 §§ KL.  
 
PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL)  
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som 
tillsammans utgör fullmäktiges presidium.  
 
Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december 
månads utgång.  
 
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.  
 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  
 
Kommentar: KL ålägger fullmäktige att utse en ordförande och en eller flera vice 
ordförande och att bestämma tiden för uppdragen (5 kap. 11 § KL). Fullmäktige 
kan valåret bestämma att tiden för uppdragen ska vara kortare än den 
mandatperiod som gäller för fullmäktiges ledamöter. Fullmäktige bör i och med 
detta även fatta beslut om tidpunkten för nästa val av presidium.  
 
Fullmäktiges presidium har här förutsatts bestå av ordföranden och två vice 
ordförande. Fullmäktige kan dock välja att antingen bara ha en vice ordförande 
eller att ha fler än två vice ordföranden. Avgörande för detta är hur fullmäktige 
vill att representationen i presidiet ska se ut.  
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Presidiet är numera ett organ. Detta motiveras av behovet att kunna ge presidiet 
uppgifter för att vitalisera fullmäktiges arbete. De skyldigheter och rättigheter 
som ordföranden har enligt KL och andra lagar ankommer dock inte på presidiet 
utan ligger fortfarande på ordföranden ensam. På grund av de skiftande 
förhållandena och önskemålen i kommunerna och landstingen har i 
bestämmelsen angetts att val till presidiet ska förrättas före utgången av 
december månad valåret. Det ger möjlighet för kommunen och landstinget att 
samordna nominering och val till presidieposterna med övriga nomineringar och 
val. Den kommun eller det landsting som så önskar kan givetvis föreskriva något 
annat, t.ex. att val till presidiet ska förrättas på det första sammanträdet med 
nyvalda fullmäktige.  
 
Lagstiftaren har ansett det självklart att avgående fullmäktige inte kommer att 
välja presidium åt nyvalda fullmäktige. Valen ska således förrättas någon gång 
under perioden den 15 oktober – den 31 december. Fullmäktiges ordförande 
har, såsom angivits ovan, det formella ansvaret att leda fullmäktiges arbete. I och 
med att presidiet numera är ett kommunalrättsligt organ är det dock möjligt att 
ge presidiet särskilda uppgifter. På så sätt kan presidiet ges en mer aktiv roll när 
det gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. 
De arbetsuppgifter som ska tilldelas presidiet ska fastställas i respektive 
kommuns/landstings arbetsordning. Det är i arbetsordningen som fullmäktige 
anger i vilken utsträckning presidiet ska ha en roll i t.ex. den strategiska 
planeringen och kontakterna med styrelsen och de politiska partiernas 
gruppledare (prop. 2013/14:5 s. 23).  
 
INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT  
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som 
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 
dem vara ålderspresident.  
 
Kommentar: I 5 kap. 72 § första stycket 5 KL föreskrivs att arbetsordningen ska 
reglera vem som ska föra ordet, till dess att en ny ordförande har utsetts. Det är 
lämpligt att följa allmänt vedertagen praxis och låta den som har varit ledamot i 
fullmäktige längst tid, dvs. ålderspresidenten, fungera som interrimsordförande. 
Bestämmelsen i 3 § första stycket har utformats så att ålderspresidenten för 
ordet, till dess att hela presidiet har valts.  
 
Ålderspresidenten har, som framgår av de följande bestämmelserna, tilldelats 
uppgiften att fungera som ordförande, när samtliga i presidiet är förhindrade att 
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sköta ordförandeskapet.  
 
FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M.  
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller 
från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot 
för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i 
presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.  
 
Kommentar: Denna paragraf reglerar bl.a. fyllnadsval till presidieposterna. 
Normalt bör en presidiepost inte vara vakant. Om en mycket kort tid kvarstår av 
mandatperioden kan emellertid fyllnadsval underlåtas. Bestämmelsen om 
fyllnadsval har därför utformats som en ”bör”-regel.  
 
Samtliga i presidiet bör ha samma mandattid. Därför anges att valet ska gälla för 
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.  
 
HINDER FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN  
Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar automatiskt ordförandens 
samtliga funktioner när ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. 
Detta kan, men behöver inte regleras i arbetsordningen.  
 
Om samtliga i presidiet, på grund av sjukdom eller dylikt, är förhindrade att sköta 
uppdraget som ordförande, ankommer det på ålderspresidenten att vara 
ordförande. Detta kan däremot behöva regleras. Ålderspresidenten bör kunna 
fungera som ordförande i alla lägen då samtliga i presidiet har förfall. I praktiken 
måste detta vara sällsynt förekommande, men skulle t.ex. kunna bli aktuellt om 
samtliga i presidiet är jäviga vid en ansvarsprövning. Givetvis hindrar inget att 
man också har en särskild regel om tillfällig ordförande. I så fall bör följande 
tillägg göras:  
 
Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande till dess fullmäktige utsett en 
tillfällig ordförande.  
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UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET  
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar, 
upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter 
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 
återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla 
skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner 
behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till 
kommunstyrelsens kansli.  
 
Kommentar: Paragrafen tar sikte på förtroendevalda som upphör att vara 
valbara, 4 kap. 7 § KL. Deras uppdrag upphör vid första fullmäktigesammanträdet 
efter det att valbarheten upphörde. För att fullmäktige ska kunna fatta ett beslut 
innan uppdraget förfaller, är det nödvändigt att den förtroendevalde omgående 
ger in sin ansökan om att få kvarstå vid sitt uppdrag. Ärendet måste beredas.  
 
TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL)  
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och 
augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.  
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 
fullmäktige första gången i oktober.  
 
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet 
efter samråd med styrelsens presidium.  
 
Kommentar: Enligt 5 kap. 12 § första stycket KL ska fullmäktige bestämma när 
ordinarie sammanträden ska hållas. Detta är ett normalförslag och det finns 
således handlingsutrymme för fullmäktige att besluta om när sammanträde ska 
hållas. Detta kan ske med längre eller kortare intervaller än vad som föreslagits 
här.  
 
Som ett alternativ kan man överlåta åt ordföranden att bestämma vilken tid 
sammanträdena ska börja och därför inte i beslutet ange klockslagen för 
sammanträdena. Detta kräver dock att också allmänheten får reda på tiden. 
Normalt sker detta i tillkännagivandet på kommunens anslagstavla. Ordföranden 
har emellertid enligt 8 § i denna arbetsordning rätt att ändra tiden för ett visst 
sammanträde.  
 
Vilken dag det första sammanträdet lämpligen ska hållas och vid vilken tid 
sammanträdet ska börja påverkas av olika förhållanden. Det är därför mer 
praktiskt att låta den som ska ansvara för förberedelserna av sammanträdet att 
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bestämma dagen och tiden för detta, dvs. ålderspresidenten. Denne bör dock 
samråda med styrelsens presidium i frågan. Föreskrifter om detta finns i 6 § 
tredje stycket.  
 
Skälet till att vi angett att nyvalda fullmäktige ska sammanträda i oktober är att 
fullmäktiges mandatperiod räknas från den 15 oktober. I förarbetena anges att 
det ur demokratisk synvinkel är av stor betydelse att valresultatet slår igenom så 
snabbt som det är praktiskt möjligt. Vidare anges att det är av betydelse att 
majoriteten i nyvalda fullmäktige ges möjlighet att påbörja genomförandet av 
eventuellt förändringsarbete så snart det är möjligt efter valet (prop. 2013/14:5 
s. 45). Vi har därför valt att ange att första sammanträdet ska ske i oktober i 
stället för november. Budget och skattesats ska dock som tidigare fastställas 
först före utgången av november månad (11 kap. 10-11 §§ KL). Dessutom ska val 
av presidiet samt styrelsen och nämnder liksom tidigare ske före utgången av 
december månad.  
 
EXTRA SAMMANTRÄDE  
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 
samråd med vice ordförandena.  
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 
extra sammanträdet.  
 
Kommentar: 5 kap. 12 § andra stycket KL föreskriver att extra sammanträde ska 
hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär 
det. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.  
 
ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN  
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta 
varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast 
tillkännages på kommunens anslagstavla.  
 
Kommentar: Ordförandens rätt att ställa in sammanträden och att ändra tiden 
eller dagen för ett sammanträde omfattar också att avkorta ett utsatt 
sammanträde, t.ex. att bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras 
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på en dag. Denna beslutanderätt har ordföranden bara innan sammanträdet har 
inletts. När sammanträdet väl har inletts är det fullmäktige som beslutar om 
detta. Har ordföranden beslutat att ställa in eller ändra tiden för ett 
sammanträde måste detta tillkännages för allmänheten på lämpligt sätt. Detta 
kan t.ex. göras genom ett anslag i anslutning till sammanträdeslokalen samt 
genom att uppgifterna tillkännages på kommunens/landstingets webbplats, dock 
inte på kommunens anslagstavla.  
 
PLATS FÖR SAMMANTRÄDE  
9 § Fullmäktige sammanträder i fastställd sammanträdeslokal. 
 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats 
för ett visst sammanträde.  
 
Kommentar: Enligt 5 kap. 13 § första stycket KL ska tillkännagivandet om ett 
sammanträde innehålla uppgift bl.a. om tid och plats för sammanträdet. Det 
åligger ordföranden att utfärda tillkännagivandet. Om fullmäktige varken i 
arbetsordning eller i särskilt beslut har fastställt platsen för sammanträdena, får 
ordföranden bestämma platsen.  
 
I vårt förslag har en regel tagits med som anger den ordinarie 
sammanträdesplatsen samt en rätt för ordföranden att bestämma om en annan 
plats för ett visst sammanträde. Det normala bör vara att sammanträden hålls 
inom kommunens/landstingets område, även om det är möjligt för fullmäktige 
att välja en annan plats. Eftersom det är viktigt att sammanträdet är tillgängligt 
för kommunens/landstingets medlemmar, bör det inte gärna hållas utanför 
kommunens/landstingets område.  
 
DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL)  
10 § Fullmäktige 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.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast åtta dagar före sammanträdet 
anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.  
 
Kommentar: Enligt 5 kap. 16 § KL kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta 
i fullmäktiges sammanträden på distans. Varje kommun och landsting avgör i 
vilken utsträckning beslutsfattande på distans ska vara tillåtet. Det krävs inget 
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särskilt beslut om att deltagande på distans inte ska vara tillåtet. Beslutar 
fullmäktige att tillåta deltagande på distans ska dock arbetsordningen innehålla 
föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske.  
 
I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett 
distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden 
ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla 
om att någon ledamot på grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller 
väderförhållanden har svårt att komma till sammanträdet eller att ett ärende 
brådskar.  
 
Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra. Det är alltså inte tillräckligt att de som är närvarande i 
sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den 
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. 
Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. Ljud- och 
bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvalitet. Om kvaliteten 
försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en 
förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på 
lika villkor.  
 
I allmänhet sker ingen del av sammanträdet i fullmäktige inom stängda dörrar 
men det kan undantagsvis bli aktuellt vid t.ex. föredragning av 
sekretesshandlingar. Frågan uppkommer då hur man ser till att inte obehöriga 
kan höra vad som sägs eller se det som visas. I propositionen anförs att 
ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte 
sker (prop. 2013/14:5 s. 36). Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del på 
ärendets art. En tänkbar lösning kan vara att kommunen/landstinget på platser 
utanför centralorten låter iordningställa särskilda lokaler, där säkerhetskraven 
kan uppfyllas. I arbetsordningen kan därför även regleras vilka tekniska lösningar 
som ska användas och vilka lokaler som ska användas.  
 
Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs 
andra krav eftersom dessa vid votering avgörs med sluten omröstning. Den 
tekniska lösning som då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, 
att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges 
möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om 
dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans inte ske vid 
sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas (prop. 2013/14:5 
s. 35 f ).  
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I andra stycket föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot 
önskar närvara på distans. Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om 
närvaro på distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in.  
 
TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA  
11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med 
fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges 
sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde 
minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid 
och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen 
skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot.  
 
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.  
 
Kommentar: KL reglerar relativt utförligt hur sammanträdena ska tillkännages  
(5 kap. 13 § KL)  
 
Kravet på annonsering i ortspress har slopats, eftersom kommunens anslagstavla 
ska finnas på kommunens webbplats.  
 
Den nya kommunallagen föreskriver att tillkännagivandet på anslagstavlan ska 
vara identiskt med den kallelse som skickas till ledamöterna.  
 
FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE  
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 
sammanträdet.  
 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett 
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.  
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden 
ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande 
inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter 
och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och 
platsen för det fortsatta sammanträdet.  
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Kommentar: I KL finns inga föreskrifter om avbrytande av sammanträde och om 
fortsatt sammanträde. I arbetsordningen behövs därför regler om detta.  
 
I första stycket behandlas den situationen att fullmäktige inte hinner slutföra ett 
sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen. Det föreskrivs att fullmäktige 
kan besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  
 
Andra stycket behandlar frågan om att avbryta ett sammanträde och fortsätta 
det en annan dag. Bestämmelsen är utformad så att ett sammanträde endast 
kan avbrytas i den situation som beskrivs i första stycket, dvs. om fullmäktige inte 
hinner slutföra sammanträdet på den utsatta dagen.  
 
Om fullmäktige beslutar att avbryta ett sammanträde och att hålla fortsatt 
sammanträde, anges i bestämmelsen att fullmäktige genast ska besluta om tiden 
och platsen för det fortsatta sammanträdet. Givetvis kan denna uppgift anförtros 
ordföranden.  
 
Som huvudregel bör gälla att ett fortsatt sammanträde ska tillkännages på 
vanligt sätt. KL föreskriver att ett tillkännagivande om varje sammanträde ska 
utfärdas. Tillkännagivandet ska göras på kommunens anslagstavla minst en vecka 
före sammanträdesdagen. Den ska också inom samma tid på ett lämpligt sätt 
tillställas varje ledamot och ersättare.  
 
Om ett sammanträde som avbryts ska fortsätta inom en vecka, kan inte dessa 
bestämmelser följas. I fjärde stycket i förslaget finns därför en regel som anger 
att något tillkännagivande inte behöver utfärdas i en sådan situation. Det är dock 
angeläget att de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts blir underrättade om när och var sammanträdet ska 
fortsätta. En föreskrift har därför tagits med som ålägger ordföranden att se till 
att de frånvarande underrättas om det fortsatta sammanträdet.  
 
ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE  
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när 
fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.  
 
Kommentar: Arbetsordningen kan innehålla en bestämmelse som anger vem 
som får avgöra när fullmäktige ska behandla ett ärende och hur ett sådant 
avgörande ska förankras. I detta förslag har ordföranden tillagts rätten att 
bestämma om detta. Det kan också vara lämpligt att samråda med styrelsens 
presidium. KL utgår från att vissa ärenden ska behandlas inom vissa i lagen 
angivna tidsfrister. Dit hör behandlingen av budgeten och skattesatsen  
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(11 kap. 10 och 11 §§ KL), godkännande av årsredovisningen (11 kap. 21 § KL) 
samt beslut i frågan om ansvarsfrihet (5 kap. 24 § KL). Dessa krav påverkar 
givetvis när de angivna ärendetyperna måste behandlas. Det finns särskilda 
regler om behandling av vissa ärenden det år då val av fullmäktige förrättats i 
hela landet.  
 
14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje 
ledamot och ersättare före sammanträdet.  
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet.  
 
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.  
 
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet.  
 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före 
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  
 
Kommentar: Det är viktigt att varje ledamot och ersättare före ett 
fullmäktigesammanträde får del av styrelsens och övriga nämnders förslag till 
beslut eller yttranden i de ärenden som tagits upp på föredragningslistan till 
sammanträdet. Det är rimligt att tänka sig att dessa får del av handlingarna en 
vecka innan sammanträdet, men det måste i arbetsordningen finnas utrymme 
för att göra bedömningar från fall till fall. Av denna anledning har någon sådan 
tidsfrist inte angivits i bestämmelsen. Naturligtvis kan man i undantagsfall, t.ex. i 
brådskande ärenden, acceptera även en annan ordning än den som anges i 
bestämmelsen. Bestämmelsen har därför utformats som en ”bör”-regel.  
 
Av praktiska skäl bör ordföranden få bestämma i vilken utsträckning handlingar i 
övrigt ska tillhandahållas före sammanträdet. Om fullmäktige beslutat det kan 
både kallelse och handlingar skickas elektroniskt. Vi har därför valt att föra in en 
sådan bestämmelse i arbetsordningen. En förutsättning är dock att samtliga 
ledamöter och ersättare har tillgång till tillräckligt snabb uppkoppling samt i 
övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De ledamöter och ersättare som 
inte har det måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar 
skickade med vanlig post.  
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Det är också rimligt att allmänheten och företrädare för massmedia kan få del av 
sammanträdeshandlingarna som därför bör finnas tillgängliga i 
sammanträdeslokalen. Huruvida ett ärende kommer att väcka stort allmänt 
intresse kan ibland inte bedömas i förväg. Man kan därför inte bortse från att 
handlingarna i undantagsfall kan ta slut. Därför är en ”bör”-regel att föredra. Till 
saken hör dock att allmänheten genom offentlighetsprincipen ändå i princip är 
garanterad att få ut handlingarna före sammanträdet. Det finns också särskilda 
krav på tillgänglighet i KL vad gäller budgeten och årsredovisningen (8 kap. 14 § 
och 8 kap. 15 § KL).  
 
ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE  
Enligt 5 kap. 72 § KL första stycket 4 KL ska arbetsordningen innehålla regler om 
inkallande av ersättare och deras tjänstgöring.  
 
I förarbetena till 1991 års kommunallag behandlades utförligt tillämpningen av 
bestämmelserna i dåvarande 5 kap. 12-16 §§ KL (prop. 1990/91:117, s. 178 f ) 
vilket ger god vägledning när det gäller nuvarande 5 kap. 17-21 §§ KL. Här 
kommenteras därför endast de kompletterande regler som föreslås ingå i 
arbetsordningen.  
 
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. 
Sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.  
 
Kommentar: Det är angeläget att i arbetsordningen precisera till vem anmälan 
om hinder ska göras och vem som ska se till att ersättare underrättas om 
tjänstgöring. Ordningen för ersättarnas tjänstgöring i fullmäktige regleras i 14 
kap. vallagen.  
 
16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde 
eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur 
att tjänstgöra.  
 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring.  
 
Kommentar: Huvudregeln är att den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska 
kallas in både när hinder anmäls i förväg och när hinder uppkommer under ett 
pågående sammanträde. När hinder uppkommer för en ledamot eller en 
ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde, ska ordföranden således kalla in 
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den ersättare som står närmast i tur att tjänstgöra. Detta har också skrivits in 
som huvudregel.  
 
Ordföranden har att bedöma om det är lämpligt och praktiskt möjligt att kalla in 
en ersättare som inte är närvarande vid sammanträdet. Ibland kan detta klaras 
t.ex. genom ett snabbt telefonsamtal. I uttrycket ”tillgänglig” ligger alltså att en 
ersättare är närvarande vid sammanträdet eller är lätt nåbar. Partiväxling är inte 
tillåtet i fullmäktige.  
 
17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som 
kallats till tjänstgöring.  
 
Kommentar: Samma regler som gäller för ledamöter ska också tillämpas för 
ersättare som har kallats till tjänstgöring och som får förhinder samt för ersättare 
som tjänstgör vid ett sammanträde men som inte kan vidare delta i 
sammanträdet. En föreskrift om detta finns i denna paragraf.  
 
18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 
skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.  
 
Kommentar: KL innehåller regler om ersättarnas tjänstgöring. Fullmäktige ska 
dock meddela ytterligare föreskrifter om ersättarnas tjänstgöring. Här har därför 
en regel tagits in som anger att ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en 
ersättare ska få börja tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Normalt bör 
inträde inte ske under pågående handläggning av ett ärende. I förslaget sägs 
därför att detta bör ske endast om det föreligger särskilda skäl för det. Ett skäl 
som anges i förarbetena till lagen är att det ärende som behandlas är 
omfattande, t.ex. kommunens eller landstingets budget. Ett annat starkt skäl är 
att beslutsförhet föreligger endast om en ersättare träder in.  
 
Kraven på särskilda skäl behöver knappast ställas speciellt högt. Så har inte heller 
skett hittills i praktiken. Således bör ett godtagbart skäl vara att de politiska 
styrkeförhållandena rubbas, om en ledamot eller en tjänstgörande ersättare 
lämnar ett sammanträde under pågående handläggning av ett ärende. En 
ersättare bör då träda in.  
 
I förslaget anges för övrigt att inträde inte ”bör” ske under pågående 
handläggning av ett ärende. Regeln är således inte absolut (prop. 1990/91:117 s. 
178 f).  
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UPPROP  
19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 
finnas tillgänglig under hela sammanträdet.  
 
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska 
också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och 
när ordföranden anser att det behövs.  
 
Kommentar: Det är lämpligt att det finns någon form av uppropslista vid 
sammanträdet och att den är tillgänglig under hela sammanträdet. Därmed finns 
knappast anledning att detaljreglera uppropslistans innehåll eller hur den ska 
föras. Detta är rent praktiska frågor.  
 
Upprop ska förrättas i början av varje ny sammanträdesdag, vilket blir tillämpligt 
vid sammanträden som satts ut att räcka i två eller flera dagar. Uppropet görs på 
ordförandens ansvar, men kan rent praktiskt utföras av någon annan.  
 
PROTOKOLLSJUSTERARE  
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet 
från sammanträdet.  
 
Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.  
 
Kommentar: I KL föreskrivs om justeringen av protokollen bara att detta ska ske 
inom 14 dagar efter sammanträdet och på det sätt som fullmäktige har beslutat. 
Det är obligatoriskt att ha bestämmelser om formerna för justeringen av 
protokollen. Ibland är det nödvändigt att justera en paragraf omedelbart, s.k. 
omedelbar justering. Förutsättningen för omedelbar justering är att ordalydelsen 
är helt klar. Den slutliga paragraftexten måste därför skriftligen redovisas vid 
sammanträdet.  
 
I denna paragraf finns en föreskrift om att två protokolljusterare ska väljas 
omedelbart efter det att uppropet har förrättats. Justerarna har också fått 
uppgiften att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar.  
 
TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA  
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet.  
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Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  
 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 
som inte finns med i tillkänna givandet.  
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.  
 
Kommentar: Första stycket i paragrafen innehåller huvudregeln om att 
fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet. Fullmäktige bör givetvis kunna ändra på turordningen. En 
bestämmelse om detta finns i andra stycket.  
 
Det förekommer att ärenden inte finns med i tillkännagivandet t.ex. brådskande 
ärenden som tillkännages med förkortad tid eller som tas upp utan föregående 
beredning eller tillkännagivande.  
 
I tredje stycket ges ordföranden rätten att bestämma när ett sådant ärende ska 
tas upp till behandling under sammanträdet. Lagen kräver inte att det ska finnas 
en särskild föredragningslista. Vill man ha en sådan kan det finnas anledning att 
justera bestämmelserna.  
 
Ibland kan det vara lämpligt att avbryta handläggningen av ett ärende för att ta 
upp det senare under ett sammanträde. Fullmäktige kan vilja kalla in en 
nämndordförande, en anställd eller en utomstående sakkunnig, för att få 
upplysningar innan ärendet avgörs. Ett ärende som fullmäktige har börjat 
handlägga kan visa sig vara beroende av ett annat ärende som är uppsatt längre 
ner i tillkännagivandet.  
 
Det kan också vara praktiskt och tidsbesparande att ibland avbryta 
handläggningen och avvakta med beslutsförfarandet i ett ärende där många 
yrkanden ställts. När överläggningen är avslutad kan sekreteraren i så fall ta fram 
ett förslag till propositionsordning åt ordföranden, medan fullmäktige 
handlägger ett eller flera andra ärenden. Ett sådant avbrott bör kunna göras utan 
att ärendet bordläggs. Stöd för detta förfarande finns i förarbetena (prop. 
1990/91:117 s. 187). Om en ledamot yrkar att ett sådant ärende ska bordläggas, 
måste dock det yrkandet ställas under proposition.  
 
I fjärde stycket har därför tagits in en regel om att fullmäktige kan avbryta 
handläggningen av ett ärende för att återuppta den senare under sammanträdet.  
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YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA  
I 4 kap. 22 § KL föreskrivs att ersättarna har samma rättigheter som 
ledamöterna, när de tjänstgör. Därför behöver man i arbetsordningen inte ange 
att det som gäller för ledamöter också gäller för de ersättare som tjänstgör.  
 
I KL finns föreskrifter om rätt och skyldighet för utomstående att medverka på 
fullmäktiges sammanträden. I 5 kap. 39 § KL förskrivs att kommunalråd enligt 4 
kap. 2 § KL har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden samt delta i 
överläggningarna och framställa förslag, men inte delta i besluten. Denna 
bestämmelse tar sikte på den situationen att kommunalrådet saknar plats i 
fullmäktige. (Är man fullmäktigeledamot får man alltid delta i överläggningarna.)  
 
Fullmäktige får också bestämma att andra än ledamöterna ska ha rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten (5 kap. 40 § KL).  
 
Ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt de anställda 
i kommunen eller landstinget kan åläggas att lämna upplysningar vid fullmäktiges 
sammanträden, om fullmäktige begär det (5 kap. 41 § KL). Om det finns något 
hinder mot detta på grund av sekretess bryts givetvis skyldigheten att lämna 
upplysningar.  
 
En motsvarande skyldighet gäller för förtroendevalda och tjänstemän i 
kommuner och landsting som har bildat en gemensam nämnd. Presidiet i den 
gemensamma nämnden och de anställda i de samverkande kommunerna och 
landstingen är således skyldiga att lämna upplysningar i de olika 
fullmäktigeförsamlingarna. Dessa föreskrifter i KL ger anledning till att föra in 
bestämmelser i arbetsordningen.  
 
KL innehåller inga föreskrifter som ger kommunens ledande tjänstemän rätt att 
delta i fullmäktiges överläggningar eller i besluten. Det kan dock vara lämpligt att 
exempelvis kommunchefen med stöd av 5 kap. 40 § KL ges rätt att delta i 
överläggningarna. Då kan denne på eget initiativ exempelvis begära ordet och 
lämna sakupplysningar under sammanträdet.  
 
Enligt 10 kap. 3 § första stycket KL ska fullmäktige se till att fullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i ett kommunalt aktiebolags verksamhet tas vilka är 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är rimligt att 
åtminstone ordföranden i bolagets styrelse medges rätt att yttra sig, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som avser ett sådant yttrande.  
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22 § Rätt att delta i överläggningen har  
 

 kommunalråd/oppositionsråd 

 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam 
nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde 
berörs,  

 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,  

 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon 
annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls 
med anledning av svaret,  

 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, 
när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.  

 
Kommentar: I denna paragraf har bestämmelser tagits in som ger vissa personer 
som saknar plats i fullmäktige möjlighet att yttra sig. Dessa har dock ingen rätt 
att delta i besluten. 
 
Det första kategorin är kommunalråd utan fullmäktigeuppdrag. Enligt andra och 
tredje punkterna ges ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller i en 
fullmäktigeberedning rätt att yttra sig vid behandling av ett ärende där 
nämndens verksamhetsområde berörs eller som beredningen handlagt. 
 
Enligt bestämmelserna i KL för en interpellation eller en fråga riktas till 
ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får föreskriva 
att också andra förtroendevalda ska få vara adressater. 
 
I 5 kap. 63 § KL anges att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får 
överlåta besvarandet av en interpellation till en av fullmäktige utsett ledamot i 
styrelsen för ett kommunalt företag eller till ordföranden i styrelsen eller annan 
nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i, 
när fullmäktige har utsett ledamoten. Eftersom KL saknar bestämmelser om vilka 
som har rätt att yttra sig – utöver ledamöterna och de tjänstgörande ersättarna – 
behövs bestämmelser om yttranderätten för andra vid besvarandet av 
interpellationer och frågor i arbetsordningen. Det är också obligatoriskt enligt KL 
att ha regler om handläggningen av interpellationer och frågor. 
 
I 22 § fjärde punkten föreskrivs därför att ordföranden i en nämnd eller 
fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en 
fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret. 
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Genom att bestämmelserna också omfattar ”någon annan som besvarar en 
interpellation eller en fråga” täcker bestämmelsen också en sådan ledamot av ett 
kommunalt företags styrelse, som sagts tidigare, och andra förtroendevalda som 
kan vara adressater för interpellationer och frågor enligt bestämmelserna om 
detta i arbetsordningen. 
 
Det kommer även upp andra ärenden i fullmäktige som berör ett sådant företag 
som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL. I dessa ärenden är det lämpligt att 
styrelseordföranden i företaget ges möjlighet att yttra sig vid överläggningen i 
fullmäktige. För att detta ska vara möjligt har en bestämmelse härom tagits in i 
arbetsordningen. 
 
23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.  
 
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  
 
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 
revisionsberättelsen.  
 
Kommentar: Första stycket motsvarar delvis 5 kap. 32 § andra stycket i den äldre 
KL. Revisorerna ska alltså kallas till det sammanträde då revisionsberättelsen 
behandlas. Bestämmelserna utvidgar revisorernas lagstadgade rätt att delta i 
överläggningen till att avse även årsredovisningen. För att revisorerna ska anses 
ha fått denna rätt måste de kallas till sammanträdet.  
 
Andra stycket reglerar rätten att delta i överläggningen när förvaltningsärenden 
som rör revisionen behandlas eller ärenden rörande revisorernas granskning.  
 
Tredje stycket motsvarar vad gäller de sakkunniga biträdena 5 kap. 32 § andra 
stycket KL.  
 
24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning 
som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att 
lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga.  
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Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice 
ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.  
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.  
 
Kommentar: Som nämnts nyss är det obligatoriskt för presidierna i nämnderna, 
de gemensamma nämnderna, revisorerna samt de anställda hos kommunen eller 
landstinget att inställa sig vid fullmäktiges sammanträden och lämna 
upplysningar, om fullmäktige begär det. Presidiet i en fullmäktigeberedning 
omfattas inte av KL:s bestämmelse. Ledamöterna i en sådan beredning behöver 
inte vara ledamöter i fullmäktige. En fullmäktigeberedning består enligt 3 kap. 2 
§ KL av en eller flera förtroendevalda. För att även täcka in det undantagsfallet 
att någon i en berednings presidium inte är ledamot i fullmäktige, omfattar den 
föreslagna bestämmelsen också ordförandena och vice ordförandena i 
fullmäktigeberedningarna.  
 
Det är praktiskt att låta ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
bedöma i vilken utsträckning presidierna i nämnderna och andra ska kallas till ett 
sammanträde med fullmäktige för att lämna upplysningar. Detsamma gäller 
också för utomstående sakkunniga som kan behöva kallas in. Denna paragraf ger 
ordföranden en sådan befogenhet.  
 
I vilken utsträckning de som kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde ska få yttra sig under överläggningarna bör i första hand 
bestämmas av ordföranden. Fullmäktige ska givetvis ha möjlighet att besluta om 
detta. Bestämmelsen i förslaget har utformats i enlighet med det som sagts nu.  
 
25 § Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges 
sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena.  
 
Kommentar: I KL finns ingen bestämmelse som ger ledande tjänsteman 
yttranderätt. Arbetsordningen kan därför innehålla en bestämmelse om detta. 
Det är givetvis möjligt att begränsa yttranderätten till att avse enbart 
laglighetsfrågor.  
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I andra stycket har intagits en bestämmelse om en begränsad yttranderätt för 
fullmäktiges sekreterare just i laglighetsfrågor. Detta avser såväl laglighetsfrågor 
med anknytning till enskilda ärenden som till procedurfrågor i fullmäktige. 
Visserligen är sekreteraren enligt 5 kap. 41 § KL skyldig att lämna upplysningar, 
men denna skyldighet motsvaras inte av någon automatisk rätt att delta i 
överläggningarna i laglighetsfrågor. Någon anledning att ge sekreteraren en mer 
vidsträckt yttranderätt än vad vi har föreslagit finns knappast.  
 
TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA  
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 
ordning han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.  
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. 
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få 
göra inlägget framställs.  
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen 
avbryta en talare under hans eller hennes anförande.  
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse.  
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera 
eller upplösa sammanträdet.  
 
Kommentar: Här begränsas replikrätten till en replik. Vill man ge rätt till replik på 
replik måste detta anges i arbetsordningen. Den tidsram som ställts upp är 
emellertid endast en rekommendation vilken fullmäktige kan enas om. En sådan 
tidsbegränsning innebär inte att talaren kan fråntas ordet enbart av den 
anledningen att tiden överskridits.  
 
I 2 kap. regeringsformen (RF) finns bestämmelser om att varje medborgare är 
tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot det allmänna. Denna yttrandefrihet får 
endast begränsas genom lag och endast utifrån vissa i RF angivna intressen (2 
kap. 20–21 och 23 §§ RF). En bestämmelse i en arbetsordning att talare, som 
avlägsnar sig från ämnet, kan fråntas ordet av ordföranden har dock inte ansetts 
utgöra någon begränsning av yttrandefriheten med hänvisning till 2 kap. 23 § 
tredje stycket RF (RÅ 1981 2:1).  
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Däremot har Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) upphävt 
en arbetsordning som hade en bestämmelse om rätt för fullmäktiges ordförande 
att frånta en talare ordet, om talaren uppträder på ett sätt som strider mot god 
ordning (RÅ 1981 2:15). Eftersom det som skulle kunna påkalla ingripande också 
kunde inbegripa yttranden som innefattade personliga förolämpningar mot eller 
otillbörliga angrepp på annan, hade ordföranden getts möjlighet att ingripa mot 
talaren också på grund av själva innehållet i yttrandet. En sådan begränsning av 
yttrandefriheten måste emellertid enligt 2 kap. 20 § RF meddelas i lag.  
 
KL innehåller inget uttryckligt lagstöd för att begränsa en talares yttrandefrihet 
på detta sätt. Möjligen skulle detta kunna ske genom att begränsningarna i 
yttrandefriheten preciserades, t.ex. genom följande tillägg:  
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt 
som strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, 
får ordföranden ta från talaren ordet. Ett sådant ingripande får dock inte ske på 
grund av innehållet i talarens yttrande.  
 
Samtidigt skulle detta innebära subtila avgränsningsfrågor. Mot den bakgrunden 
har vi i stället kompletterat bestämmelsen med en rätt för ordföranden till 
upplösning av sammanträdet. Ordföranden har därutöver rätt att upplösa ett 
sammanträde då fullmäktige inte längre är beslutsför (5 kap. 45 § KL).  
 
I 5 kap. 43 § andra stycket KL finns enbart en bestämmelse om rätt för 
ordföranden att tillgripa utvisning. I förarbetena utgår man dock från att 
bestämmelser om ordförandens rätt att upplösa sammanträdet kan tas med i 
arbetsordningen (prop. 1990/91:117 s. 187–188).  
 
Det bör observeras att reglerna avser såväl ledamöter och ersättare i fullmäktige 
som andra som bevistar fullmäktiges sammanträde.  
 
YRKANDEN  
27 § När fullmäktige har 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 fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt.  
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Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande 
kommunala församlingar och med rättspraxis vad gäller möjligheten att ändra 
eller återta ett framställt yrkande.  
 
DELTAGANDE I BESLUT  
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 fullmäktigeledamot rätt att avstå från att delta i en 
omröstning eller i ett beslut. I denna bestämmelse regleras även ordförandens 
skyldighet att rösta, när det behövs för att ett ärende ska kunna avgöras.  
 
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 
till ordföranden, innan beslutet fattas.  
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation.  
 
Kommentar: 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.  
 
OMRÖSTNINGAR  
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som 
har utsetts att justera protokollet.  
 
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist.  
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon 
ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  
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Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart.  
 
Kommentar: Bestämmelsen överensstämmer med praxis i kommunala 
beslutande församlingar. Den vilar också delvis på avgöranden i rättspraxis. I de 
kommuner/landsting som använder sig av s.k. voteringsanläggningar måste 
bestämmelsen anpassas efter det förfarandet. Detta kan göras genom att andra 
stycket ges följande lydelse:  
 
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en 
voteringsanläggning.  
 
30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  
 
En valsedel är ogiltig om den  
 

 upptar namnet på någon som inte är valbar,  

 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  

 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  
 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
 
Kommentar: Föreskrifterna om valsedel bygger på rättspraxis och stämmer i sak 
överens med tidigare förslag på arbetsordning. 
 
MOTIONER  
31 § En motion  
 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,  

 får inte ta upp ämnen av olika slag,  

 väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde 
med fullmäktige.  

 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid 
ett sammanträde.  
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Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
och oktober.  
 
Kommentar: Remiss och beredning av motioner omfattas av bestämmelserna 
om beredning i 36 § i detta förslag. I denna bestämmelse samt 32 § och 34–35 §§ 
nedan anges att skrivelsen ska vara undertecknad. Med undertecknad avses här 
ett teknikneutralt begrepp. Det innebär att utöver underskrift i original bör även 
undertecknade handlingar som faxats eller undertecknade handlingar som 
skannats och därefter skickats per epost godtas. Ett dokument eller epost som är 
försett med e-signatur är även det undertecknat.  
 
MEDBORGARFÖRSLAG  
32 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag).  
 
Ett medborgarförslag  

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,  

 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,  

 får inte ta upp ämnen av olika slag,  

 väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett 
sammanträde med fullmäktige.  

 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde.  
 
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i 
ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 
fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit 
ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser 
handläggningen i fullmäktige.  
 
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det förslaget väcktes.  
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 
förslagsställaren underrättas.  
 
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
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Kommentar: Enligt 8 kap. 1 § KL kan kommunfullmäktige besluta att den som är 
folkbokförd i en kommun får väcka ärenden i fullmäktige. Ett sådant medgivande 
gäller generellt och det går alltså inte att införa begränsningar av antalet 
medborgarförslag eller innehållet i dem. Enligt 5 kap. 72 § andra stycket KL ska 
fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur medborgarförslag ska 
hanteras om fullmäktige har beslutat att tillåta sådana.  
 
Med stöd av 5 kap. 40 § KL kan fullmäktige ge den som har väckt ett 
medborgarförslag rätt att delta i överläggningarna. En sådan bestämmelse skulle 
kunna föras in före sista stycket i 32 § och lyda på följande sätt: 
 
Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i 
överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet.  
 
I detta sammanhang bör observeras att det vid nämndsammanträden uppställs 
ett krav på stängda dörrar i de situationer som framgår av 6 kap. 25 § tredje 
stycket KL.  
 
Fullmäktige får enligt 5 kap. 23 § andra stycket KL överlåta till styrelsen eller en 
annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, 
utom i de fall som anges i 5 kap. 1 § KL. Med anledning härav är det angeläget att 
fullmäktige ges en möjlighet till insyn i hur medborgarförslagen hanteras i 
nämnderna (prop. 2006/07:24 s. 16). Enligt 6 kap. 34 § KL ska fullmäktige därför 
informeras om vilka beslut som fattats med anledning av förslagen. Fullmäktige 
ska även informeras om de ärenden som inte beretts färdigt inom ettårsfristen. 
När det gäller ärenden som inte har avgjorts ska fullmäktige upplysas om vilka 
ärendena är, och bör även informeras om anledningen till att ärendena inte 
kunnat avgöras och när beslut kan beräknas fattas (prop. 2006/07:24 s. 20). 
Närmare föreskrifter om vilken information nämnderna ska lämna till fullmäktige 
kan tas i nämndreglementena. En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven 
enligt bestämmelsen, t.ex. att den inte är undertecknad, är inte att betrakta som 
ett medborgarförslag. En sådan skrivelse behöver därför inte tas upp i 
fullmäktige utan kan avvisas redan hos kansliet.  
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FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT  
33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka 
ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 
fullmäktige får ta ställning till.  
 
Kommentar: I 5 kap. 22 § KL finns föreskrifter om vilka organ och personer som 
får väcka ärenden hos fullmäktige. Föreskrifterna kan föranleda kompletterande 
bestämmelser i arbetsordningen. En sådan föreskrift gäller rätten för ett 
kommunalt företags styrelse att väcka ärenden som avser sådant som företaget 
enligt 10 kap. 3 § KL är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 
Företaget måste genom ett beslut av fullmäktige eller en bestämmelse i 
arbetsordningen beredas den möjligheten. Det kan även enligt 10 kap. 4 § KL 
finnas delägda bolag av vars bolagsordning det följer att de är skyldiga att ge 
fullmäktige tillfälle att ta ställning i vissa ärenden. På samma sätt kan denna 
skyldighet ha tagits in i stadgarna för en stiftelse som kommunen bildat med 
någon annan.  
 
INTERPELLATIONER  
I KL finns det utförliga regler om interpellationer och frågor (5 kap. 59-63 §§ KL). 
Som sagts tidigare har ersättarna samma rättigheter som ledamöterna när de 
tjänstgör (4 kap. 22 § KL). I förarbetena framhålls att det är viktigt från principiell 
synpunkt att en tjänstgörande ersättare är likställd med en ordinarie ledamot så 
långt som det är möjligt. Även om rätten för ersättare att ställa interpellationer 
och frågor har sina formella och praktiska begränsningar, har det ansetts att den 
inte bör slopas (prop. 1990/91:117 s. 70).  
 
Rätten för ersättarna att ställa interpellationer och frågor ger anledning till en 
viss reglering i arbetsordningen. Denna kan emellertid inte göras heltäckande. 
Den praktiska hanteringen bör man lösa efter lokala förutsättningar och 
traditioner.  
 
34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör 
ges in till styrelsens kansli senast åtta dagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställ den. 
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  
 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes.  
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Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om 
sammanträdet.  
 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen 
före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.  
 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 
2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till 
en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 
interpellationen.  
 
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta 
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i 
annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på 
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.  
 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret 
på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid 
sammanträdet eller inte.  
 
Kommentar: Bestämmelserna i denna paragraf anger de formella kraven på en 
interpellation vilka framgår indirekt av KL. I första stycket anges att en 
interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. I KL sägs inte 
uttryckligen att en interpellation ska vara skriftlig. Detta följer dock av den 
utformning som lagens föreskrifter har fått. Vidare ställs det självklara kravet upp 
att en interpellation ska vara undertecknad av en ledamot. Flera ledamöter får 
inte gemensamt ge in en interpellation.  
 
I andra stycket finns en föreskrift om att en interpellation ska ges in till styrelsens 
kansli.  
 
Med hänsyn till de varierande förhållandena och önskemålen i kommunerna har 
någon tidsfrist för inlämnandet inte angetts. I paragrafen beskrivs också 
ersättarnas förutsättningar för att få interpellera.  
 
Någon svarsplikt föreligger inte vid interpellation eller fråga. Därför har en regel 
tagits in som anger när en interpellation senast bör besvaras.  
 
Ett interpellationssvar bör vara skriftligt. Det är rimligt att ledamöterna får del av 
svaret, innan det tas upp på ett sammanträde och debatteras. Den ledamot som 
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ställt interpellationen bör få del av svaret tidigare än övriga ledamöter för att 
han eller hon ska kunna förbereda sig inför den debatt som svaret på 
interpellationen kan föranleda. Därför föreskrivs att detta bör ske dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Bestämmelsen har formulerats så att 
den kan tillämpas praktiskt även vid sammanträden som sträcker sig över mer än 
en dag.  
 
I 5 kap. 63 § KL finns en bestämmelse som ger möjlighet för fullmäktige att 
bestämma att en ledamot i en företagsstyrelse får besvara en interpellation, om 
ordföranden i en nämnd överlämnar besvarandet till ledamoten. Det kan vara 
fråga om ett kommunalt företag i vilket kommunen eller landstinget bestämmer 
ensam eller ett företag där kommunen bestämmer tillsammans med någon 
annan. Den ledamot som ska besvara interpellationen måste vara vald av 
fullmäktige till styrelseuppdraget i det aktuella företaget.  
 
I denna paragraf har föreskrifter tagits in som gör sådant överlämnande möjligt. 
För att inte tynga bestämmelsen hänvisas i den till 10 kap. 2-6 §§ KL beträffande 
definitionen av de företag som avses. 
 
I 5 kap. 63 § KL stadgas även att fullmäktige får besluta att ordföranden i en 
nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation till ordföranden i styrelsen 
eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen 
är medlem i. 
 
En ersättare som har ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i 
den överläggning som svaret på interpellationen ger anledning till i fullmäktige. 
Fullmäktige kan dock besluta att den ersättare som ställt interpellationen ska få 
delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas. En sådan 
bestämmelse har tagits in i detta normalförslag.  
 
Enligt 5 kap. 59 § KL får interpellationer riktas till ordföranden i en nämnd eller 
en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får bestämma att även andra 
förtroendevalda ska få interpelleras. Arbetsordningen ska innehålla 
bestämmelser om detta.  
 
En nyhet från och med 2018-01-01 är att fullmäktige får besluta att 
interpellationer endast får ställas till sådant kommunalråd som avses 4 kap. 2 § 
KL. Detta system har funnits lagreglerat för Stockholms kommun (f.d. 5 kap. 52 § 
andra stycket KL). Bestämmelsen görs nu generellt tillämplig för alla kommuner 
och landsting. Följande text kan då tas in: Interpellation får endast ställas till 
kommunalråd och oppositionsråd.  
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Interpellationsinstitutet är ett led i systemet för utkrävande av politiskt ansvar. 
Det har därför ansetts rimligt att t.ex. förtroendevalda med ett övergripande 
ansvar som inte är ordförande i någon nämnd kan interpelleras. Kretsen av 
adressater bör inte bestå av andra förtroendevalda än de som är politiskt direkt 
ansvariga. Av det skälet bör t.ex. revisorerna inte kunna interpelleras och inte 
heller fullmäktiges ordförande eller vice ordförandena i fullmäktige. 
Kommunernas och nämndsorganisationer är med anledning av den vida 
organisationsfriheten olika. Detta gör att också den krets av adressater som är 
lämplig och motiverad från demokratisk synpunkt kan skilja sig från kommun till 
kommun. 
 
Ett alternativ är att ange att också vice ordförandena i nämnd kan interpelleras. 
Här bör dock de partipolitiska effekterna vägas in. Också utskottsordförande som 
inte är ordförande i en nämnd kan anges som adressat. Även ordförande i en 
särskild fullmäktigeberedning kan tänkas höra till den personkrets som bör kunna 
interpelleras. I några kommuner vill man att interpellationer och frågor 
behandlas före övriga ärenden. Ett skäl till detta är att interpellation kan avse en 
nämndordförande eller annan förtroendevald som inte är ledamot i fullmäktige.  
 
Han eller hon kan då svara genast och därefter lämna mötet.  
 
FRÅGOR  
35 § En fråga ska  

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,  

 ges in till styrelsens kansli senast 7 dagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den.  

 
Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftligt.  
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.  
 
Kommentar: Enligt 5 kap. 64 KL får ledamöter ställa frågor för att inhämta 
upplysningar. När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som 
svarar delta i överläggningen. Handläggningen av frågor bör vara lika som den 
som gäller för interpellationer.  
 
BEREDNING AV ÄRENDEN  
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige ska behandla ska beredas.  
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Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden.  
 
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie 
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av 
sådana ärenden.  
 
Kommentar: KL innehåller ett beredningstvång. Av 5 kap. 26–28 §§ KL följer att 
ett ärende ska beredas av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör 
eller av en fullmäktigeberedning. I de fall ärendet beretts av en 
fullmäktigeberedning ska en nämnd vars verksamhetsområde berörs alltid ges 
tillfälle att yttra sig. Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som 
beretts av en nämnd eller fullmäktigeberedning. Har styrelsen en annan syn på 
ärendet än det organ som berett det ska det framgå då ärendet läggs fram för 
fullmäktige. Fullmäktige har dock viss frihet att bestämma om formerna för 
beredningen av sina ärenden och kan enligt förarbetena på sakliga grunder 
bestämma om beredningens omfattning.  
 
Det är tillräckligt att ett ärende har beretts av någon nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör. En nämnd som fullgör obligatoriska 
uppgifter enligt speciallagstiftningen bör dock inte kunna förbigås, när 
fullmäktige bestämmer om beredningens omfattning. I en starkt decentraliserad 
organisation med många lokala nämnder och nämnder med begränsade 
ansvarsområden är tanken att fullmäktige ska ha möjlighet att begränsa antalet 
nämnder som deltar i beredningen av ett ärende. Denna frihet som lämnats till 
fullmäktige har samband med de vida ramarna att bestämma om 
nämndorganisationen.  
 
I 5 kap. 26-36 §§ KL finns ett flertal bestämmelser om hur ärendena bereds. De 
flesta bestämmelserna rör dock olika undantag från beredningstvånget.  
 
Enligt KL är det inte obligatoriskt att ta in bestämmelser om beredning av 
ärendena i arbetsordningen. I vårt förslag har frågan om hur beredning ska ske 
överlämnats åt styrelsen om inte fullmäktige beslutar något annat. Detta innebär 
inte att styrelsen kan sätta sig över beredningstvånget enligt 5 kap. 26–28 §§ KL. 
Vad det egentligen handlar om är en remissrätt. Styrelsen kan givetvis gå längre 
än vad beredningstvånget kräver och också höra t.ex. organisationer eller andra 
intressenter i ärendet. Av effektivitetsskäl bör det vara möjligt för styrelsen att 
uppdra frågan om remissrätt till en förtroendevald eller åt någon anställd.  
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Som en alternativ lösning kan man behålla det äldre systemet med remissrätt för 
fullmäktiges ordförande. Detta system går tillbaka till förarbetena till 1953 års 
kommunallag. Nedan exempel på formuleringar har hämtats ur 1985 års 
normalarbetsordning:  
 
Motion eller annat ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inkommer 
mellan två fullmäktigesammanträden, får ordföranden eller på ordförandens 
uppdrag kanslichefen remittera till styrelsen för beredning.  
 
Om ärendet inte vid nästa sammanträde överlämnats till fullmäktiges prövning, 
ska ordföranden då göra anmälan om remissen.  
 
Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som 
inte remitterats med stöd av bestämmelserna i första stycket.  
 
För att fullmäktige ska ha fullständig information om de fullmäktigeärenden som 
kommer in, om beredningen och de remisser som beslutas, bör detta redovisas 
för fullmäktige. Det är rimligt att detta sker vid varje ordinarie sammanträde och 
att redovisningen avser det som har förekommit sedan fullmäktige senast höll 
ett ordinarie sammanträde.  
 
UPPMJUKNING AV BEREDNINGSTVÅNGET I FRÅGA OM LOKALA NÄMNDER 
Den frihet fullmäktige har getts att i arbetsordning bestämma om beredningens 
omfattning avser i praktiken kommuner och landsting som har lokala nämnder, 
dvs. kommundelsnämnder, distriktsnämnder eller liknande (prop. 1990/91:117 s. 
184). Eftersom det övervägande antalet kommuner saknar lokala nämnder 
redovisar vi frågan om hur denna uppmjukning kan ske som en alternativ lösning. 
Om det finns både centrala och lokala nämnder och det rör sig om obligatoriska 
uppgifter enligt speciallagstiftning bör den centrala nämnden endast 
undantagsvis kunna förbigås (prop. 1990/91:117 s. 184). Enligt vår mening följer 
detta av beredningsreglernas utformning i KL. Vad som behöver regleras i 
arbetsordning blir därför endast de fall då fullmäktige väljer ut ett begränsat 
antal lokala nämnder och låter dem yttra sig. Urvalet måste då ske på saklig 
grund.  
 
En sådan bestämmelse kan formuleras enligt följande:  
 
Lokala nämnder och institutionsstyrelser bereder eller yttrar sig i ärenden endast 
i den omfattning fullmäktige anser att det behövs.  
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ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA  
37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser 
härom anges i respektive nämnds reglemente.  
 
Kommentar: Av 6 kap. 5 § KL följer att nämnderna ska redovisa till fullmäktige 
hur de fullgjort de uppdrag som lämnats till dem. Att fullmäktige får rapporter 
om verksamheten är viktigt som underlag så att fullmäktige kan utöva sin 
styrning av verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen och 
formerna för denna redovisning. För att det ska stå klart för nämnderna vad som 
förväntas av dem i fråga om återredovisning är det lämpligt att bestämmelserna 
härom finns i respektive nämnds reglemente.  
 
PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING  
38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.  
 
Kommentar: Fullmäktige ska enligt 5 kap. 24 § KL besluta i frågan om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Detta beslut ska motiveras. Enligt 5 kap. 32 
§ KL ska fullmäktige även inhämta förklaringar från berörda nämnder och 
beredningar över revisionsanmärkningar. Fullmäktige ska även enligt 5 kap. 24 § 
KL ta ställning till om anmärkning ska framställas, ett beslut som även det ska 
motiveras. Fullmäktige som organ kan svårligen hantera hela detta förfarande. 
Därför har det skrivits in i förslaget att presidiet ska bereda dessa ärenden. Detta 
innebär att presidiet bestämmer i vilken ordning förklaringar ska inhämtas, samt 
ansvarar för att lägga fram motiverade förslag till beslut gällande ansvarsfrihet 
och anmärkning.  
Väljer man denna lösning måste samtidigt reglerna i 5 kap. 48 § KL beaktas. Den 
som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget får nämligen inte 
delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten. Detta 
innebär här att varken ordföranden eller vice ordförandena bör sitta som 
ledamot eller ersättare i styrelsen, en nämnd eller fullmäktigeberäkning. 
Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan närstående till 
ordföranden eller vice ordförandena.  
 
BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET  
39 § Presidiet bereder revisorernas budget.  
 
Kommentar: Fullmäktige svarar för att det finns tillräckliga medel för att 
genomföra revisionsuppdraget, men styr i övrigt inte revisionens arbete. En 
nyhet i 2017 års kommunallag är att fullmäktiges presidium obligatoriskt ska 
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bereda revisorernas budget. Det är alltså inte längre möjligt att tillsätta en 
fullmäktigeberedning för detta ändamål.  
 
VALBEREDNING 
40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden.  
 
Valberedningen består av 7 ledamöter och lika många ersättare.  
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en 
vice ordförande (och en andre vice ordförande) för den tid som de har valts att 
vara ledamöter.  
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval.  
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående 
beredning.  
 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  
 
Kommentar: Det är inte obligatoriskt för en kommun eller landsting att inrätta 
en valberedning för handläggning av fullmäktiges valärenden. Det är dock vanligt 
att så sker och i de fallen ska en bestämmelse härom föras in i arbetsordningen. I 
vårt förslag utses valberedningen genom val. Denna blir då att betrakta som en 
fullmäktigeberedning vilket innebär att lagen (1992:339) om proportionellt 
valsätt kan bli tillämplig vid valet av valberedning.  
 
Enligt vanligt förekommande praxis har fyllnadsval som inte är ordförandeval 
undantagits från valberedningens uppgiftsområde. Som ett alternativ kan man 
föreskriva att det som gäller om nämnder i KL i tillämpliga delar ska gälla för 
valberedningen i fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet, 
protokoll, justering av protokoll samt reservation.  
 
Det är även möjligt att använda sig av en valberedning i form av en ”lös” 
sammansättning av representanter från fullmäktiges partier utan att dessa väljs 
som ett formellt organ av fullmäktige. I stället utses då företrädare för alla i 
fullmäktige representerade partier att tillsammans utgöra valberedning. Det är 
då fråga om en partiöverenskommelse vilken sker utanför fullmäktige, och som 
därför inte behöver regleras i arbetsordningen.  
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JUSTERING AV PROTOKOLLET  
41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.  
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.  
 
Kommentar: I KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter 
sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt. Fullmäktige får inte 
justera protokollet från ett föregående sammanträde, såvida inte justeringen 
görs på ett sammanträde inom den föreskrivna fristen på 14 dagar. I 
undantagsfall kan det bli nödvändigt att överlämna justeringen till fullmäktige, 
t.ex. om justerarna i något väsentligt avseende inte kan enas om innehållet i 
protokollet. Tidsfristen får då överskridas (prop. 1990/91:117 s. 193).  
Justeringsmannens roll är enbart att bekräfta att protokollet återger vad som 
förevarit på sammanträdet. Justeringen innebär alltså inte något 
ställningstagande till de beslut som fattats.  
 
I 20 § i vårt förslag har föreskrivits att fullmäktige ska välja två ledamöter att 
justera protokollet tillsammans med ordföranden. KL föreskriver inte att 
ordföranden ska justera protokollet. Detta får dock anses självklart (jfr. prop. 
1990/91:117 s. 193).  
 
Möjligheten att justera en paragraf omedelbart behövs. En bestämmelse har 
därför tagits in om detta. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska 
den redovisas skriftligt. En föreskrift om detta har också tagits in.  
 
Om fullmäktige undantagsvis beslutar att justera ett protokoll från ett helt 
sammanträde, bör fullmäktige bestämma för varje sådant tillfälle hur justeringen 
ska gå till. 
 
RESERVATION  
42 § 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.  
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och 
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.  
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Kommentar: I 4 kap. 27 § KL regleras reservationsrätten för de förtroendevalda. 
Formen för reservationen anges dock inte. Här föreslås därför en bestämmelse 
om att den skriftliga reservationen ska lämnas senast när protokollet justeras.  
 
EXPEDIERING OCH PUBLICERING  
43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer 
som berörs av besluten i protokollet.  
 
Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 
  
Ordföranden undertecknar och kommunchefen kontrasignerar fullmäktiges 
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 
fullmäktige beslutar annat.  
 
Kommentar: Bestämmelsen är densamma som i den tidigare 
normalarbetsordningen.  
 
44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet 
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet 
publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på 
grund av lag eller annan författning.  
 
Kommentar: Innan protokollet publiceras på anslagstavlan måste övervägas om 
det i protokollet finns sådana personuppgifter som inte får publiceras på grund 
av bestämmelser i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 eller annan 
författning. 
 
KOMPLETTERANDE REGLER OM ”ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND”  
Enligt 5 kap. 40 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska 
ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. I förarbetena sägs att 
regeln ger fullmäktige full frihet att råda över deltagandet i överläggningarna. 
Samtidigt sägs att meningen inte är att fullmäktige ska tillämpa den så att en för 
vid krets av personer tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande 
kommunmedlemmar eller representanter för massmedia (prop. 1990/91:117 s. 
181).  
 
I KL finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får 
ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde (8 kap. 16 § KL).  
Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form 
av ”allmänhetens frågestund” vid ett eller flera sammanträden.  
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För de kommuner eller landsting som avser att utnyttja denna möjlighet 
redovisar vi här ett förslag till lösning. I vilken ordning och i vilka former sådana 
frågestunder bör läggas upp får utarbetas efter lokala förutsättningar.  
 
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 
följande sammanträden med fullmäktige:  
1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen  

2. när fullmäktige behandlar budgeten  

3. vid…  
 
I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens 
frågestund ska förekomma.  
 
Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där 
frågor från allmänheten får förekomma.  
 
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.  
 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden 
ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen 
som behövs för att lämna upplysningar under den.  
 
Kommentar: En alternativ lösning är att fullmäktige för varje särskilt fall beslutar 
att allmänhetens frågestund ska få förekomma vid ett kommande sammanträde. 
Vårt förslag innebär att man fixerar rätten för allmänheten att ställa frågor till 
vissa ärenden, t.ex. årsredovisningen eller budgeten. Också andra ärenden kan 
vara av större intresse för allmänheten, t.ex. behandlingen av 
revisionsberättelsen. Frågan om i vilken omfattning man bör införa allmänhetens 
frågestund bör bedömas lokalt.  
 
När det gäller årsredovisningen är det tveksamt om man kan inskränka 
personkretsen, eftersom lagen talar om ”allmänheten”, 8 kap. 16 § KL. När det 
gäller frågestunder som avser andra ärenden, grundas befogenheten på  
5 kap. 40 § KL. Där talas om ”andra än ledamöter”. I varje fall i sådana ärenden bör 
frågerätten kunna begränsas till att enbart avse kommunmedlemmar eller medlemmar i 
en kommun inom landstinget. Det praktiska problemet blir då att kontrollera om 
frågeställaren är kommunmedlem eller inte. Vill man göra en sådan begränsning bör den 
framgå direkt av arbetsordningen.  
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Det är självklart att allmänheten måste informeras om att den har möjlighet att 
ställa frågor om årsredovisningen. Uppgift om frågestunden ska därför tas med i 
tillkännagivandet av sammanträdet.  
 
Vi föreslår också en föreskrift om att någon överläggning inte får förekomma 
under frågestunden. Det kan inte vara lämpligt att fullmäktiges ledamöter 
inleder debatten under allmänhetens frågestund. Detta kan medföra att 
allmänheten kommer att delta i fullmäktiges överläggningar vilket alltså inte är 
meningen.  
 
Det är lämpligt att ordföranden får bestämma hur frågestunden ska genomföras 
och också att han eller hon bestämmer vilka förtroendevalda (som inte är 
ledamöter) eller anställda hos kommunen, som behöver inställa sig vid 
sammanträdet och lämna upplysningar under frågestunden. I förslaget föreskrivs 
att ordföranden även ska samråda med vice ordförandena.  
 
KOMPLETTERANDE REGLER OM MÖJLIGHET ATT LÄMNA INFORMATION  
Fullmäktige kan välja att ha en stående punkt på dagordningen med möjlighet för 
särskilt utpekade att lämna information till fullmäktige om sin verksamhet. Det 
kan t.ex. vara ändamålsenligt att ge revisorerna eller kommunalrådet en sådan 
rätt. Vill fullmäktige ha denna ordning bör detta regleras i arbetsordningen. En 
sådan bestämmelse skulle kunna ha följande formulering.  
 
Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information 
om sin pågående verksamhet.  
 
Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar  
I 3 kap. KL finns reglerna om kommunernas och landstingens organisation. Där 
stadgas bl.a. (3 kap. 2 § KL) att fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. I det följande ges 
exempel på bestämmelser om fullmäktigeberedningar som kan tas in i 
arbetsordningen. Detta motiveras bl.a. med att fullmäktiges roll kan behöva 
stärkas om antalet nämnder reduceras. Vilka bestämmelser som behövs och hur 
de ska vara utformade beror givetvis på den organisation som ska finnas.  
 
1 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för 
den löpande mandatperioden ... (antalet) ordinarie fullmäktigeberedningar. 
Valen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december 
månad.  
Alternativ: Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer 
styrelsen och övriga nämnder.  
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2 § Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i 
beredningarna. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts till ledamöter.  
 
3 § De ordinarie fullmäktigeberedningarna är ... (finansberedningen, allmänna 
beredningen, socialberedningen, miljöberedningen).  
 
4 § En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som 
fullmäktige ska avgöra. En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige 
inom sitt uppgiftsområde.  
 
Alternativ: En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar 
att överlämna till beredningen. Arbetsordning för fullmäktige 41  
 
5 § En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör 
till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de 
framställningar som fullmäktigeberedningen finner påkallade.  

6 § En fullmäktigeberedning får från kommunens/landstingets nämnder och 
anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att 
fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  
 
7 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga.  
 
8 § Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en 
särskild beredning samt mandattiden för denna.  
 
9 § För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll.  
 
Kommentar: Fullmäktigeberedningar kan bestå av en eller flera personer. Det är 
även möjligt att till ledamot eller ersättare i en fullmäktigeberedning välja en 
person som inte redan är förtroendevald.  
 
Ledamöter i fullmäktigeberedningarna ska utses på samma sätt som övriga 
förtroendevalda. Valbar till ledamot och ersättare i fullmäktigeberedningarna är 
den som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som ställs enligt 1 kap. 
7 och 8 §§ KL. Den person som fullmäktige väljer till ledamot i en 
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fullmäktigeberedning och som inte redan är förtroendevald kommer därför att 
bli förtroendevald i och med detta.  
 
Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte 
valbar som ledamot eller ersättare i en fullmäktigeberedning, 4 kap. 5 § KL.  
 
Det får anses strida mot KL att i arbetsordningen föreskriva att ledamöterna och 
ersättarna i en fullmäktigeberedning ska vara ledamöter eller ersättare i 
fullmäktige. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett lokalt valbarhetsvillkor 
ställdes upp, vilket inte är tillåtet. En annan sak är att man kan vara överens om 
detta och att i praktiken hålla sig till fullmäktigekretsen, när 
fullmäktigeberedningarna väljs.  
 
En fullmäktigeberedning kan – till skillnad från en nämnd – endast ha 
beredningsuppgifter. Att ansvara för förvaltningen och verkställigheten av 
fullmäktiges beslut kan således inte anförtros den.  
 
Eftersom nämnderna enligt KL har i uppgift att bereda fullmäktiges ärenden, får 
en fullmäktigeberedning ses som ett kompletterande beredningsorgan till 
styrelsen och de övriga nämnderna. Fullmäktige får således inte delegera 
beslutanderätt till en fullmäktigeberedning.  
 
Av 5 kap. 27 § KL framgår även att en nämnd vars verksamhetsområde ett 
ärende berör alltid ska ges tillfälle att yttra sig, om ett ärende har beretts bara av 
en fullmäktigeberedning. Det går således inte att förbigå nämnderna vid 
beredningen av fullmäktigeärenden och överlämna till fullmäktigeberedningar 
att helt sköta den.  
 
En fullmäktigeberedning kan ges i uppgift att bereda ärendena inom ett visst 
verksamhetsområde och att för fullmäktiges räkning följa verksamhetens 
utveckling. Eftersom fullmäktige får ge en fullmäktigeberedning rätt att väcka 
ärenden i fullmäktige (5 kap. 22 § första stycket 4 KL) kan uppgiften att följa en 
eller flera verksamheter förenas med en befogenhet att också ta de initiativ som 
beredningen finner påkallade.  
 
I ett målstyrt system kan det vara en fördel att låta beredningen ta emot 
rapporter från nämnderna om verksamhetens utveckling, ekonomiska prognoser 
etc. Det kan ske inom ramen för fullmäktiges frihet att besluta om omfattningen 
och formerna för den redovisning som nämnderna ska lämna för hur de har 
fullgjort sina uppdrag att genomföra verksamheterna (6 kap. 5 § KL). I 
förarbetena sägs att fullmäktigeberedningarna kan ha ”vissa funktioner som 
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förberedelser för fullmäktiges uppföljning av nämndverksamheten” (prop. 
1990/91:117 s. 157). Något lagligt hinder mot en sådan ordning finns alltså inte.  
 
Om nämnderna ska rapportera till fullmäktigeberedningarna hur de fullgör sina 
uppdrag att sköta den målstyrda verksamheten, bör de åläggas detta genom 
bestämmelser i reglementena. Arbetsordningen bör dock kompletteras med 
regler om hur fullmäktigeberedningarna rapporterar vidare till fullmäktige och 
vad som i övrigt åligger dem i det sammanhanget.  

En fråga som man har att ta ställning till är om fullmäktigeberedningarna ska ha 
rätt att väcka ärenden i fullmäktige och i så fall i vilken omfattning de ska få göra 
det.  
 
Fullmäktige kan enligt 5 kap. 44 § KL medge att sammanträden med en 
fullmäktigeberedning helt eller delvis ska vara offentliga. Det är sedan 
fullmäktigeberedningen själv som avgör vid vilka sammanträden allmänheten ska 
tillåtas närvara.  
 
Utöver exemplen behövs en närmare bestämning av varje fullmäktigeberednings 
uppgiftsområde. De kan t.ex. vara knutna till en eller flera nämnders 
verksamhetsområden eller till huvudtitlarna i kommunens/landstingets budget.  
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ARBETSORDNING FÖR 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Februari 1996 

 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 
 
 
Antalet ledamöter 
 
§ 1 
Fullmäktige har 31 ledamöter. 
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 
 
Ordförande och vice ordförande 
 
§ 2 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). 
Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december. 
 
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 
 
§ 3 
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident. 
 
§ 4 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, 
bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden 
för den som har avgått. 
 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. 
 
Tid och plats för sammanträdena 
 
§ 5 
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde i enlighet med av fullmäktige årsvis fastställda dagar. 
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första 
gången i november på dag och tid som avgående fullmäktige bestämmer. 
 
§ 6 
Ett extra sammanträde hålls den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena. 
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 
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§ 7 
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda 
sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla. 
 
§ 8 
Fullmäktige sammanträder i Perslundaskolans aula. 
 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde. 
 
§ 9 
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska 
införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst 
sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna. 
 
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
 
§ 10 
Fullmäktige kan besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare 
dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när 
och var sammanträdet ska fortsätta. 
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om 
det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett 
sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande 
när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 
 
Ärenden och handlingar till sammanträdena 
 
§ 11 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett 
ärende, om inte annat följer av lag. 
 
§ 12 
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som 
tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet. 
 
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under 
sammanträdet. 
 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde 
vid vilket de avses bli ställda. 
 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
 
§ 13 
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till kommunkansliet. Kommunkansliet låter kalla in den ersättare som 
står i tur att tjänstgöra. 
 
Om tiden medger det, ska ersättaren kallas skriftligt. 
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§ 14 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer 
för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare 
som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 
 
§ 15 
Det som sagts om ledamot i §§ 13 och 14 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 
 
§ 16 
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett 
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske 
under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Upprop 
 
§ 17 
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
under hela sammanträdet. 
 
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 
 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 
ordföranden anser att det behövs. 
 
Protokollsjusterare 
 
§ 18 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justering av protokollet från sammanträdet. 
 
Sedan uppropet har förrättats (enligt § 17), väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda 
ordföranden vid röstsammanräkningar. 
 
Turordning för handläggning av ärendena 
 
§ 19 
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. 
 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 
 
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 
med i kungörelsen. 
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att 
återuppta det senare under sammanträdet. 
 
Yttranderätt vid sammanträdena 
 
§ 20 
 
Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får 
delta i överläggningen i ärendet. 
 
Ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får 
delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret. 
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§ 21 
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen 
och årsredovisningen. 
 
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
revisorernas egen förvaltning. 
 
§ 22 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla 
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen 
för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 
 
§ 23 
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 
 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena. 
 
Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
 
§ 24 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller 
hon anmäler sig och blir uppropad. Turordningen för anförandena bryts dock, när någon ledamot 
får ordet för genmäle. 
 
En ledamot som redan har yttrat sig under en överläggning har rätt att få ordet för genmäle med 
anledning av en efterföljande talares anförande. 
 
En ledamot som inte har yttrat sig under en överläggning har rätt att få ordet för genmäle, om 
någon talare riktar sig direkt till ledamoten. 
 
En talare får avge två genmälen på samma huvudanförande. 
 
Den som har ordet för genmäle får tala i högst tre minuter. 
 
En ledamot vars anförande föranleder ett genmäle har rätt att med anledning av detta få ordet 
för egna genmälen. 
 
Om två eller flera ledamöter avger genmälen med anledning av ledamotens anförande får 
ordföranden ge ledamoten ordet för fler än två genmälen. 
 
Ordningen vid sammanträdena 
 
§ 25 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och efter tillsägelse av ordföranden inte 
rättar sig får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans 
anförande. 
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa sammanträdet. 
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Yrkanden 
 
§ 26 
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 
 
Deltagande i beslut 
 
§ 27 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, 
innan beslutet fattas. 
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige 
fattar det med acklamation. 
 
Omröstningar 
 
§ 28 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att 
justera protokollet. 
 
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker 
enligt uppropslistan. 
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst 
efter klubbslaget. 
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 
omedelbart. 
 
§ 29 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser 
samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig 
 
1 om den upptar namnet på någon som inte är valbar, 
2 om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
3 om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 
 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
 
Motioner 
 
§ 30 
En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. 
 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 
 
En motion väcks genom att den ges in till kommunkansliet. 
 
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 
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En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinare sammanträden i april och november. 
 
Interpellationer 
 
§ 31 
1 En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. 
 
 Den bör ges in till kommunkansliet senast arbetsdagen före det sammanträde vid vilket 

ledamoten avser att ställa den. 
 
2 En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
 
3 En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter 

det då interpellationen ställdes. 
 
4 Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer 

att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 
 
 Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret i  
 skriftlig form dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 
 
5 Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap §§ 17 

eller 18 kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 
överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 
interpellationen. 

 
6 En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
 interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det 
 tillfället. 
 
Frågor 
 
§ 32 
En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. 
 
Den ska ges in till kommunkansliet senast arbetsdagen före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den. 
 
Vad som sägs i § 30 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte 
var skriftligt. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
 
Beredning av ärendena 
 
§ 33 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska behandla ska remitteras. 
 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 
 
På varje ordinare sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som 
kommit in efter det närmast föregående ordinare sammanträdet samt de beslut om beredning 
och remiss av sådana ärenden som har fattats. 
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Förklararing av revisionsanmärkning 
 
§ 34 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning förklaringar 
över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den 
nämnd mot vilken anmärkningen har riktats. 
 
Valberedning 
 
§ 35 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den 
löpande mandatperioden. 
 
Valberedningen består av 7 ledamöter och lika många ersättare. 
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande 
för den tid som de har valts att vara ledamöter. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med 
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval. 
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. 
 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
 
Justering av protokollet 
 
§ 36 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
ordföranden har lett. 
 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 
 
Reservation 
 
§ 37 
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. 
 
Expediering mm 
 
§ 38 
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet. 
 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 
 
Kommunalrådet undertecknar och kommunchefen kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de 
andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 
 
Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 1992. (Reviderad KF § 6/96) 
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Interpellation

Kvaliteten i skolan

Skolan är otroligt viktig för dagens barn och ungdomar, alltså framtidens vuxna som ska 
förvalta och utveckla vårt samhälle. 

En bra skola är för många barnfamiljer avgörande i valet av bostadsort. För att Ockelbo 
ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i så krävs en konkurrenskraftig skola.

Ockelbo Kommun har tidigare legat bra till i jämförelse med andra kommuner vad gäller 
kvaliteten i skolan. När Lärarförbundet rankade landets skolkommuner 2016 var Ockelbo 
den 24:e bästa skolkommunen i Sverige. 2017 hade Ockelbo tappat och sjunkit till 
plats 56. År 2018 rangordnades Ockelbo på plats 147.
 

Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarig nämndsordförande:

– Hur kommer det sig att Ockelbo kommun har tappat 123 platser i 
kommunrankningen på bara två år, varav 91 platser bara det senaste året?

– Vilka åtgärder kommer nämndsorföranden/kommunalrådet att vidta för att bryta 
denna negativa trend?

– Hur hög är lärartätheten i Ockelbo idag och hur hög beräknas den att vara om ett 
år?

– Hur hög är andelen behöriga lärare i Ockelbos kommunala skolor?

– Vad görs för att attrahera fler behöriga lärare till Ockelbos kommunala skolor?

– Hur mycket resurser har tilldelats skolan föregående mandatperiod och hur mycket 
resurser planerar man att tilldela skolan innevarande mandatperiod?

– Hur kan nämndsordföranden garantera Ockelbo kommuns skolungdomar en 
konkurrenskraftig skola med hög kvalitet? 

Ockelbo den 25 februari 2019

Linus Gunnarsson (m)
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 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF-KL18) antas fr o m 1 januari 2019. 

2. Kommunstyrelsen är kommunens pensionsmyndighet  

                       

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelse (SKL) har den 14 september 
2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för 
förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid 
valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  
OPF-KL18 gäller inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller 
senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att äga 
giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.  
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Omställningsbestämmelserna tar 
sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och 
tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.  
Förslag till bestämmelser enligt bilaga. 
                         

Beslutsunderlag 
 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18)                           
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  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-
KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  
 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-
KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 
 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 
i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 

225



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 

227



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 
1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  
2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 
och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 
§ första stycket FAL.  
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-02-22 

Referens 
KS 2019/00138  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag - Pensionärspriser på simhallen 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Följande medborgarförslag har inkommit: 
”Vi är många pensionärer som tycker om att simma för vår hälsas 
skull…men, men avgiften i vår simhall är för dy för oss!!!? Den varierar i 
vårt avlånga land och dess badhus! I t ex Grästorps kommun kostar varje 
badtillfälle för en pensionär 20 kr!! Vid Vattenpalatset i Vänersborg ett  
”10-kort” 400 kr för oss pensionärer. 
Gästriklands simhallar hör till de dyraste… 
Vårt förslag är: 50 kr/badet, 450 kr ”10-kortet” och årskortet 900 kr, som det 
var tidigare! (Vår simhall är också stängd från mitten av maj till sept!) 
TACK för att ni sänker priserna för oss pensionärer och SVAR önskas 
snarast möjligt! 
                         

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-02-26 

Referens 
KS 2019/00013  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Valärenden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Ledamöter och ersättare – Anna och Per G Berggrens stiftelse 
2019-2022 
Ledamöter     Ersättare 
Anders Olsson (S)     Kerstin Olsson (S) 
Anna Fencker Lang (S) x)    Ann-Christine Tillman (S)  x) 
Eva Pettersson (S) x)    Birgitta Åstrand (C)  x) 
Staffan Åkesson (C) x)    Elisabeth Backhouse (C)  x) 
Anette Larsson (C)     Joachim Krüger (C) 
Mats Söderlund (SD)     Jonny Lindblom (SD) 
Dan Brodin (KD)     Petra Wetterstrand (SD) 
Ann-Katrin Zachrisson (SD)    Patrik Herou (SD) 
Nils Hebert (MP)     Martin Sund Svensson (V) 
 
Ordförande: Anders Olsson (S) 
Vice ordförande: Staffan Åkesson (C) 
 
x = valda av Kyrkofullmäktige 2019-02-20 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse 6 ledamöter (varav en ordförande och en 
vice ordförande) och 6 ersättare till Anna och Per G Berggrens stiftelse för 
perioden 2019-2022. Ockelbo församling ska utse 3 ledamöter med lika 
många ersättare. Stiftelsen består därmed av 9 ledamöter och 9 ersättare. 
__________________________________________________________________________ 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2019-02-26 

 
KS 2019/00013 

Sida 
2(2) 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige 

Ledamöter och ersättare – A F Jäderbergs stiftelse 2019-2022 
Ledamöter  Ersättare 
Anders Olsson (S)     Kerstin Olsson (S) 
Anna Fencker Lang (S)     Ann-Christine Tillman (S) 
Eva Pettersson (S)     Birgitta Åstrand (C) 
Staffan Åkesson (C)     Elisabeth Backhouse (C) 
Anette Larsson (C)     Joachim Krüger (C) 
Mats Söderlund (SD)     Jonny Lindblom (SD) 
Dan Brodin (KD)     Petra Wetterstrand (SD) 
Ann-Katrin Zachrisson (SD)    Patrik Herou (SD) 
Nils Hebert (MP)     Martin Sund Svensson (V) 
 
Ordförande: Anders Olsson (S) 
Vice ordförande: Staffan Åkesson (C) 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse 9 ledamöter (varav en ordförande och en 
vice ordförande) och 9 ersättare till A F Jäderbergs stiftelse för perioden  
2019-2022. 
__________________________________________________________________________ 

Förslag till beslut 
 
Revisor – Kommunens revision 2019-2022 
Vakant (SD, M, KD) 

Ärendebeskrivning 
Sedan kommunfullmäktige 2018-12-17, § 102 finns en vakant plats som 
revisor (SD, M, KD) i kommunens revision. 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-02-27 

Referens 
KS 2019/00174  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Fyllnadsval styrelsen Stiftelsen Wij trädgårdar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Frida Mörnerud – ledamot 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Eya Le Wartie har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i stiftelsen 
Wij Trädgårdar.                         
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Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-02-27 

Referens 
KS 2019/00152  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Rapporter 

Förslag till beslut 
Rapporteringen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
 Rapportering av ej verkställda beslut och avbruten verkställighet 

enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen och 9 § Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, kvartal 4, 2018 

 Inspektion av överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland den 20 
november 2018 

 Utlåtande avseende delårsrapport 2018-08-31 – Revisorerna i 
Gästrike Räddningstjänstförbund 

                         
 

240



241



242



Protokoll 1 (6) 

“IÃNSSTYRELSE CKELBO KOMMUN 2018-12-17 Dnr: 203-10556-2018 

Ank 2918 -12- 18 

i“lülcå 01,15 1' Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland ~ ~

~ 

Rättsenheten 
Hanna Anagrius c/o Sandvikens kommun 
Direkt 010-2250417 
hanna.anagrius@Iansstyrelsen.se 811 80 Sandviken 

Inspektion av överförmyndarnämnden i Västra 
Gästrikland den 20 november 2018 

Närvarande 
Enhetschef Dalia Goro, överförmyndarhandläggarna Ann-Chatrine Hjalmarsson, 
Stefan Robertsson, Soñe Lindskog samt från länsstyrelsen juristerna Therese 
Björklund och Hanna Anagrius. 

1. Överförmyndarens verksamhet 

1.1 Allmänt om verksamheten, tillgänglighet och bemanning 
Nämnden består av ordförande, Vice ordförande, tre ledamöter och tre ersättare. 
De senaste två åren har nämnden blivit allt mer insatta i kansliets arbete. 
Ordförande och Vice ordförande har varit med på utbildningar och 
informationsmöten. Nämnden har också deltagit på FSÖ dagarna i Gävle. 
Nämnden sammanträder tio gånger per år. 
På kansliet arbetar idag fyra personer heltid, tre handläggare och enhetschef. 
Enhetschefen har också handläggande uppgifter. En handläggare kommer att 
sluta till sommaren. Då denna person har förlängt sin anställning för att hjälpa 
kansliet att få kontinuitet under en period av stor personalomsättning kommer 
någon ny handläggare inte att rekryteras. 
Samtliga handläggare hanterar alla typer av ärenden och ärenden från alla 
kommuner för att minska kansliets sårbarhet. 
Kansliet är tillgängligt på telefon på vardagar kl. 8 - 17 och tar emot bokade 
besök. De kan också vid behov ta bokade besök i Ockelbo och Hofors utöver 
Sandviken där kansliet finns idag, kansliet besöker också de andra kommunerna i 

anslutning till att årsräkningar ska lämnas in. 

1.2 Verksamheten i siffror 
Verksamheten hanterade per den 31 december 2017 820 ställföreträdarskap. 
Antalet har minskat med 149 sedan motsvarande datum är 2016. Det är främst 
antalet godmanskap för ensamkommande barn som har minskat även om en Viss 
minskning även kan ses inom andra ställföreträdarskap. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858 
Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna©|ansstyrelsen.se Orgnr 202100-2429 
Besöksadress Åsgatan 38 
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1.3 Ställföreträdarna och årlig omprövning av förvaltarskap 
Två gånger per år gör kansliet kontroller av slumpvis utvalda befintliga 
ställföreträdare, ca 40 vid varje tillfälle. 
Omprövningen av förvaltarskap inleds i oktober varje år med frågeställning till 
ställföreträdarna. Om ytterligare utredning krävs tar kansliet kontakt med 
boende/anhöriga/läkare. 

1.4 Resultatet av 2017 års granskning 
Av 528 års- och sluträkningar kom 407 in i tid. Det har skickats ut 20 
påminnelser och tre vitesförelägganden har lämnats till nämnd. Kansliet blev 
klara med granskningen ijuni 2018. 

1.5 Uppföljning av föregående års inspektion 
Länsstyrelsen vill följa upp hur kansliet har arbetat med att göra språket i t.ex. 
beslut och anmodan mer modernt och lättillgängligt. Kansliet har här valt ut de 
mest frekvent använda mallarna och sett över språket. Detta är ett arbete som 
fortgår (akt 3737). 

Vidare har kansliet sedan föregående inspektion tagit fram checklistor för arv och 
bouppteckning (akt 4596). 
Akt 4728, ärendet är en avslutad akt. Huvudmannen avled innan arvskiftet 
gjordes om. 
Akt 48 och 3125, kansliet har begärt att få protokoll från anordnandet men detta 
finns inte kvar hos tingsrätten och går därför inte att få tag på. 
Akt 2169. Kommunen kommer att stå kostnad för arvodet till dess att 
huvudmannen har kompenserats. 

2. Aktförvaring 
Akterna förvaras i låsbara skåp på handläggarnas låsbara kontor. Det är 
generellt god ordning bland akterna. Kansliet kommer ytterligare se över 
aktförvaringens utformning i samband med att de byter lokaler under våren 2019. 

3. Registerkontroll 
Länsstyrelsen har kontrollerat det av överförmyndarkansliet förda registret. 

4. Granskning av slumpvis utvalda akter 
Länsstyrelsen har granskat 20 slumpmässigt utvalda akter. 
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Akt 4879 godmanskap 
Akt 4967 förmyndarskap 
Akt 3710 godmanskap 
Akt 1461, förmyndarskap 
Akt 656, förvaltarskap 
Akt 663, förvaltarskap 
Akt 4925, förvaltarskap 
Akt 218, godmanskap 
Akt 142, godmanskap 
Akt 1813, förmyndarskap 
Akt 1811, förmyndarskap 
Samtliga utan anmärkning. 

Akt 885 förvaltarskap. Posten övriga utgifter som är förhållandevis hög i de 
senaste årsräkningarna har inte speciñcerats. Detta bör nämnden följa upp. I 

Övrigt utan anmärkning. 
Efter inspektionstillfället har kansliet kontrollerat ärendet och det har 
framkommit att medlen har överförts till huvudmannens ñckpengskonto så att 
huvudmannen själv kan göra inköp (tex. dammsugare) tillsammans med 
personal. 

Akt 4460 EKB. Förteckning saknas. Underrättelse till socialtjänsten enligt 10 § 
LEKB har inte skett när barnet fått uppehållstillstånd. Barnets personnummer 
är inte registrerat i akten. I övrigt ingen anmärkning. 
Efter inspektionstillfället har kansliet begärt in förteckning och inväntar det inför 
beslut om ev. befrielse. Socialtjänsten är nu underrättad. 
Akt 3104 godmanskap. Det förekommer en del arbetsmaterial i akten. Anordnat 
enligt tidigare 18 kap. 3 § föräldrabalken och omfattade då bevaka rätt och 
förvalta egendom. Enligt registerutdrag från 2015 omfattar godmanskapet alla 
tre delar. Ställföreträdaren både före och efter år 2015 har fått arvode för 
”personlig omvårdnad”- Det är oklart om detta innefattar även sörja för person då 
detta tidigare inte specificerats av nämnden. Ål 2015 har huvudmannen själv 
stått för arvodes kostnaden. Länsstyrelsen vill att nämnden följer upp ärendet 
vad gäller arvodesbesluten. Om fel uppstått bör huvudmannen ersättas av 
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kommunen för arvode som ej borde ha beslutats. Detta kommer att följas upp vid 
nästa års inspektion. Värdering saknas för en fastighetsförsäljning 2012. Detta 
var dock före nämndens inträde och föranleder därför ingen åtgärd. Rutiner och 
checklistor finns på plats idag. 
Efter inspektionen har kansliet plockat bort arbetsmaterialet. 
Akt 4184 EKB. Barnet fick uppehållstillstånd i augusti 2016. Socialtjänsten 
underrättades av nämnden först i december 2017 vilket är alldeles för lång tid. 
Nämnden bör se över sina rutiner för underrättelse till socialtjänsten. I övrigt 
inga anmärkningar. 
Akt 160 godmanskap. Det finns inga beslut ñån tingsrätten i akten. Nämnden bör 
se om dessa går att få tag på. Enligt register-utdrag från 1991 omfattar 
godmanskapet då bevaka rätt och förvalta egendom. Från 2014 omfattas även 
sörja för person. Huvudmannen har även före år 2014 fått betala arvode för 
”personlig omvårdnad”. Då bevaka rätt och sörja för person tidigare inte särskilts 
i arvodesbeslut hos nämnden är det svårt för länsstyrelsen att avgöra om 
huvudmannen behövt betala arvode även för sörja för person före år 2014. Detta 
trots att det inte ingick i förordnandet då. Beloppen som utbetalats tyder dock på 
detta då de är desamma före och efter jämkningen av förordnandet. Nämnden 
behöver gå igenom ärendet vad gäller arvodesbesluten och ersätta huvudmannen 
för arvode som denne borde ha stått för. För hanteringen av detta förtjänar 
nämnden kritik. Vid byte av ställföreträdare har nämnden begärt in förteckning 
från ny god man, i begäran har inkluderats hot om vite, något som nämnden 
saknar stöd för. Ärendet kommer att följas upp vid nästa års inspektion. 
Kansliet har följt upp ärendet efter inspektionen. Enligt tidigare kontakt med 
Gävle tingsrätt har de inte lyckats ta fram dessa protokoll. Länsstyrelsen har 
också påpekat att ingen förteckning krävs vid byte, vilket enheten hade också 
krävt in. Ändrade rutiner på enheten. 
Akt 4356, godmanskap för ensamkommande barn. Huvudmannen har haft två 
olika gode män. Den första gode mannen förordnades år 2015 och lämnade då in 
en förteckning som utvisade att huvudmannen inte hade några tillgångar. 
Överförmyndaren fattade inte något beslut om befrielse för gode mannen att 
lämna in årsräkning och någon årsräkning har heller inte lämnats in. År 2017 
skedde ett byte av god man. Den nya gode mannen har inte blivit befriad att 
lämna in årsräkning och någon årsräkning har heller inte inkommit. 
Kansliet har efter inspektionen begärt in en förteckning och kommer att ta fatta 
beslut om eventuellt befriande av att inlämna årsräkning. 
Akt 333.9, godmanskap. Huvudmannen har ett sparkonto där det vid utgången av 
år 2017 fanns 108 963,74 kr. Kontot är inte försett med överförmyndarspärr. 
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Kansliet har efter inspektionen begärt kontobesked och enligt banken så 
ñamkommer att pengarna är överförmyndarspärrade och det ñnns ingen 
uttagsrätt för någon annan än för huvudmannen. Det har skett ett bankbyte 
under 20 18. 
Akt 4066, förvaltarskap och godmanskap. Det har skett ett byte av 
ställföreträdare år 2015 och överförmyndaren har i samband med bytet anmodat 
den nya ställföreträdaren att inkomma med förteckning. Överförmyndaren har 
även informerat ställföreträdaren att de kan komma att utfärda ett 
vitesföreläggande om ställföreträdaren inte inkommer med förteckning. 
Överförmyndaren har inget lagstöd för att kräva in en förteckning vid byte av 
ställföreträdare (jmf. 14 kap. 1 § 3 stycket FB). 

I samband med att huvudmannen får en ny ställföreträdare år 2015, skriver 
överförmyndaren i sitt beslut att den nya förvaltaren har i uppdrag att bevaka 
huvudmannens rätt, förvalta dennes egendom och sörja för dennes person. Enligt 
tingsrättens beslut hade huvudmannen vid denna tidpunkt endast förvaltare för 
att förvalta sin egendom, vad avser övriga delar hade huvudmannen en god man. 
Det stod emellertid rätt i det registerutdrag som skickades ut till den nya 
ställföreträdaren i samband med anordnandet. Länsstyrelsen vill informera om 
vikten av att överförmyndarens beslut i fortsättningen stämmer överens med den 
omfattning av uppdraget som tingsrätten tagit beslut om. I det enskilda fallet 
behöver inga ytterligare åtgärder vidtas, mot bakgrund av att det finns ett senare 
beslut från tingsrätten där förvaltarskapet har jämkats. 

5. Sammanfattning av årets inspektion och 
länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen får ett gott bemötande vid inspektionen. Kansliet uppfattas som en 
bra arbetsplats med generellt god ordning och reda och höga ambitioner. 
Med framförd kritik och övriga eventuella påpekanden förklaras tillsynen härmed 
avslutad. 

Medverkande 
Protokollet har godkänts av enhetschef Maria Löfgren med jurist Hanna Anagrius 
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Therese 
Björklund deltagit. 
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
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Information om hur Vi hanterar dessa hittar du på 
wwwlansstvrelsen.se/dataskvdd. 

Kopia till: 
Kommunfullmäktige i respektive kommun 
Kommunrevisionen i respektive kommun 
Justitieombudsmannen 

Page 6 of 6248



 

Ockelbo Kommun,    Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se 
 Socialförvaltningen  Birgitta Hänninen   0278-555 25    birgitta.hanninen@ockelbo.se 

1 (1) 

 

2019-01-02 

Till 
Kommunfullmäktige, Ockelbo kommun 

 
 
RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT OCH 
AVBRUTEN VERKSTÄLLIGHET ENLIGT 4 KAP 1 § 
SOCIALTJÄNSTLAGEN OCH  
9 § LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA 
FUNKTIONSHINDRADE, KVARTAL 4, 2018  
 
 
Rapportering sker enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen, SoL och 28 
h § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Rapporteringen gäller hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader samt 
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. 
 
Det har rapporterats tre individrapporter till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO för kvartal 4, 2018.    
 
Inom Individ och familjeomsorgen finns; 

 Ett avbrott av verkställighet gällande kontaktfamilj enligt SoL. 
Det har förflutit 137 dagar från dagen för avbrottet fram till 
2018-12-31. 

 Två ej verkställda beslut gällande bostad, socialt kontrakt 
enligt SoL. Det har förflutit 265 dagar i ett ärende och i det 
andra ärendet 116 dagar från dagen för beslut fram till 2018-
12-31. 

 
 
 
 
 
 
 
Birgitta Hänninen 
Handläggarchef/kvalitétsutvecklare 
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