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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Ledning
1§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.
2§
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt
bestämmelserna i detta reglemente.
Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten och förståelsen för den
kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska styrelsen
fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov.
3§
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a
• utvecklingen av den kommunala demokratin
• personalpolitiken
• den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
• mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
• energiplaneringen samt främja energihushållningen
• kommunikationsfrågorna
• samordna miljöarbetet
• biblioteksverksamhet, konsumentvägledning och kommunal kulturverksamhet i egen
regi
• att följa, ta initiativ till och lägga förslag på frågor som gäller kultur- och fritidsverksamhet i kommunen
• förvaltning och placering av kommunens samling av konst samt nyinköp av konst
• yttra sig i plan- och byggärenden, följa aktuella frågor och verka för bevarande och
vård av det kulturhistoriska arv som bebyggelsemiljön utgör samt vara rådgivande
vid utformning av offentlig miljö
• att stödja fortbildning, lokalhistorisk forskning och annan kulturell verksamhet i
kommunen samt fördela bidragen till föreningar inom kommunstyrelsens
ansvarsområde
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• att konstnärlig utsmyckning sker vid byggnation i kommunens regi.
Kommunstyrelsen är kommunens naturvårdsorgan, vilket bland annat innebär att
uppmärksamt och aktivt följa utvecklingen och ta initiativ inom naturvårdsområdet.
Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders och styrelsers
arbete.
Kommunstyrelsen fullgör även kommunens uppgifter enligt lagen om färdtjänst.
Styrning
4§
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att
• leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i
målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd
• övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och
ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och
ekonomiskt
• se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för kommunen

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra lik-

artade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i.

Kommunstyrelsens övriga uppgifter
Ekonomisk förvaltning
5§
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också
att bevaka att kommunens inkomster flyter in och att betalningar görs i tid samt vidta de
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl
a att
• se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
• handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
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Personalpolitiken
6§
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen ska också verka och svara för
personaladministration samt ge råd och biträda i personalpolitiska frågor. I detta ingår
bl a att
• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor som rör
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområden
• samordna utveckling av övergripande strategiska personalfrågor såsom lönebildning
och kompetensförsörjning
• besluta om stridsåtgärd
• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser
• vara kommunens pensionsmyndighet
• besluta om förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan
• anställa och entlediga kommunchef och verksamhetschefer samt avgöra löne- och
anställningsvillkor för kommunchef och verksamhetschefer
• verka för mångfald, jämställdhet och integration.
Miljöarbete
7§
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för och ska samordna kommunens
arbete med en långsiktig hållbar samhällsutveckling.
Kommunstyrelsen ska verka för att kommunens hela verksamhet präglas av ett ekologiskt
synsätt.
Kommunstyrelsen ansvarar för information till kommuninvånarna och kommunanställda
om miljö- och kretsloppstänkande.
Uppgifter enligt speciallagstiftning
8§
Kommunstyrelsen är barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd, arbetslöshetsnämnd,
civilförsvarsnämnd, beredskapsnämnd och krisledningsnämnd.
Kommunstyrelsen är också arkivmyndighet, personuppgiftsansvarig för de register och
andra behandlingar av personuppgifter som sker inom kommunstyrelsens ansvarsområde
samt svarar för kommunens anslagstavla.

5

Kommunstyrelsen har tillsyn över rättigheter och skyldigheter över
• vad som sägs i skollagen och skolförordningens bestämmelser
• flyktingmottagning
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen.
Kommunstyrelsen utövar den lokala tillsynen av åldersgränsen vid tobaksförsäljning enligt
§ 12 samt när det gäller anmälan enligt § 12a tobakslagen.
Kommunstyrelsen ska
• svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt
7 kap miljöbalken som är påkallade, och svara för förvaltning av sådana områden i
den mån uppgiften inte lagts på annan
• svara för att råd och anvisningar lämnas till skuldsatta personer
• fullgöra kommunens myndighetsuppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor samt de
övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom
räddningstjänstens område
• följa bibliotekslagen
Övrigt
9§
Kommunstyrelsen har bland annat också hand om
• sysselsättningsfrågor
• kommunens centrala informationsverksamhet
• utformningen av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges handlingar
• de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan
nämnd
• social hållbarhet/folkhälsopolitik
• barnrättsfrågor samt ungdomspolitik
• utveckling av medborgardialog och brukarinflytande.
Delegering från kommunfullmäktige
10 §
Kommunstyrelsen har befogenhet att
• ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit
• omsätta och lösa kommunens lån
• ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen
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• bestämma styrelsens förvaltningsorganisation
• utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen
• besluta om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen
med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt
inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande
belopp och villkor i övrigt
• besluta i ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm
• träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat liknande avtal
• avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell
betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också avge
yttrande i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige
• anta detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet
eller i övrigt av större vikt
• teckna avtal som behövs för verksamheten och som inte är av principiell betydelse.
Sådana avtal får inte binda kommunen vid större åtaganden än som ryms inom
budgetramen
• föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter i de frågor som styrelsen
svarar för
• besluta i ärenden enligt 2002:833, lag om extra ordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting
• besluta om svar på medborgarförslag där kommunfullmäktige medgett detta
• besluta om offentlig utsmyckning
• besluta om utdelning ur donationsfonder/stipendier
Ansvar och rapportering
11 §
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning
samt bestämmelser i detta reglemente.
Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
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Kommunstyrelsens ordförandens uppgifter
12 §
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 dess utskott
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i särskilt fall.
Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd.
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med utskotten. Ordföranden
får delta i överläggningarna men inte i besluten.
Delgivning med kommunstyrelsen sker med kommunens firmatecknare.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden samt kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.
Utskottens uppgifter
13 §
Utskottens arbetsuppgifter regleras i arbetsordningen.
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ARBETSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Kommunallagens bestämmelser
Kompletterande lokala bestämmelser
för Nora kommun
Antal ledamöter och ersättare

6:9
Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av
fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. I
styrelsen får antalet ledamöter inte vara mindre än fem
och antalet ersättare bör vara lika stort som antalet
ledamöter.

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och
17 ersättare.

Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska fullmäktige
bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra.

Ersättarnas tjänstgöring

5:12
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.
5:13
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem
bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock
alltid företräde oberoende av turordning.

En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har
handlagts.

5:14
En ledamot som inställer sig under ett pågående
sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har
rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i
ledamotens ställe.

Växeltjänstgöring

5:15
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett
sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får
därefter under samma dag inte tjänstgöra vid
sammanträdet.
6:10
Fullmäktige ska besluta om ersättarnas tjänst-göring i
nämnderna.

Kommunallagens bestämmelser

Tjänstgöringsordning för ersättare fastställs av
fullmäktige för varje mandatperiod.

Kompletterande lokala bestämmelser
för Nora kommun

Ersättarnas närvaro- och yttranderätt

6:11
Även de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid
nämndernas sammanträden och ska underrättas om tid
och plats för sammanträdena.

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt
men ej förslags- eller beslutanderätt.
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Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ersättarna
ska ha rätt att delta i överlägg-ningarna och få sin
mening antecknad i protokollet.

Mandattid

6:12
Ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs för
fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år
då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens
mandattid ska räknas från och med det sam-manträde då
valet förrättas intill det samman-träde då val av styrelse
förrättas nästa gång.
I ett sådant fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid
fullmäktiges första sammanträde.
6:13
Fullmäktige bestämmer mandattiderna för andra
nämnder än styrelsen.

Fyllnadsval

Mandatperioden gäller fr o m den 15 december det år val av
fullmäktige ägt rum i hela landet.

6:14
Om en ledamot avgår under mandattiden, ska
fyllnadsval förrättas.
Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val,
inträder i stället en ersättare i enlighet med den ordning
som har bestämts för ersättarnas tjänstgöring.

Nämndpresidium

6:15
Fullmäktige ska, för den tid som fullmäktige bestämmer,
bland nämndernas ledamöter välja en ordförande och en
eller två vice ordförande.
6:16
Fullmäktige ska meddela föreskrifter om vem som ska
fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden
eller en vice ordförande kan tjänstgöra.

Kommunallagens bestämmelser

Sammanträdestid och plats

6:18
Nämnderna bestämmer tid och plats för sina
sammanträden.
Sammanträdena ska hållas också om minst en
tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
ordföranden anser att det behövs.

Om varken ordföranden eller en vice ordförande
kan delta i ett helt sammanträde eller del av ett
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten
ordförandens uppgifter.

Kompletterande lokala bestämmelser
för Nora kommun
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till
sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om
tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast en vecka
före sammanträdesdagen.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ord-föranden
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall få kallelse ske med kortare varsel
och/eller på annat sätt.

Utomståendes närvarorätt

6:19
En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i
fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor,
en anställd hos kommunen eller landstinget eller en
särskild sakkunnig att närvara vid ett sam-manträde med
nämnden för att lämna upplysningar.
Den som kallas till ett sammanträde får, om nämnden
beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.

När varken ordföranden eller vice ordförande kan
kalla till sammanträde ska den till åldern äldste
ledamoten göra detta.
Ordföranden/sekreteraren kallar eventuella deltagare
om det behövs för att informera om ärenden
i kommunstyrelsen.
Kommunchefen har permanent närvarorätt i
kommunstyrelsen, ledningsutskottet och
samhällsbyggnadsutskottet.
Respektive verksamhetschef har permanent närvarorätt i
berörda utskott.
De partier som är representerade med minst en
ledamot i kommunfullmäktige men inte är
representerade i kommunstyrelsen har närvaro och
yttranderätt med en representant vardera.

Kommunallagens bestämmelser

Ledningsutskottet ska utgöra budgetberedning. De
fullmäktigepartier som inte har ledamot eller ersättare i
ledningsutskottet får ha en observatör vid budgetberedningen
sammanträde med rätt att delta i överläggningen men inte i
besluten. Även parti med ledamot och/eller ersättare i
ledningsutskottet, som inte kan närvara vid budgetberedninge
samman-träde, får ha observatörsplats.

Kompletterande lokala bestämmelser
för Nora kommun
Observatörplatserna ska berättiga till ersättning
enligt ”Reglemente för ersättning till kommunala
förtroendevalda”.

Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har r
att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas
med anleding av förslaget.
6:19a
En nämnds sammanträden ska hållas inom
stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess
sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige
har medgett det.
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas
inom stängda dörrar i ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess enligt
sekretesslagen (1980:100).

Utskott
6:20

Fullmäktige har 1997-09-30, § 93 beslutat att
kommunens styrelser/nämnder får ha öppna
nämndsammanträden.

Kommunstyrelsen har fyra utskott; ledningsutskott,
samhällsbyggnadsutskott, barn- och ungdomsutskott samt
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Fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller
flera utskott.

socialutskott. Utskotten består av sju ledamöter och fyra
ersättare.

Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får
nämnden själv bestämma att utskott ska finnas.

Utskottens sammanträden är inte öppna för allmänheten.
Ledningsutskottet är, tema-au, krisledningsnämnd,
del av NoraBRÅ* mm
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen
bestämmer bland utskottens 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 utse annan ledamot i utskottet a
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt me
inte förslags- och beslutanderätt.
Detsamma gäller oppositionsrådet i de utskott där hen inte är
vald som ledamot.

Kommunallagens bestämmelser

*Nora Brottsförebyggande råd

Kompletterande lokala bestämmelser
för Nora kommun
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordningen
komunfullmäktige bestämt vid valet.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som
inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval
snarast förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som
kommunstyrelsen bestämmer. Sammanträden ska också
hållas när ordföranden i utskottet anser att det behövs ell
när minst tre ledamöter begär det.

Nämndberedning

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än
hälften av ledamöterna är närvarande.

6:21
Av 33 § framgår att en nämnds beslutanderätt får
delegeras till ett utskott. Ett utskott kan också ha till
uppgift att bereda nämndens ärenden.
En nämnd får i övrigt tillsätta den nämnd-beredningar
som behövs.
6:22
En nämnd ska välja utskott bland ledamöterna och
ersättarna i nämnden. Därvid ska före-skrifterna i 2 §
lagen (92:339) om proportionellt valsätt tillämpas.

Beslutförhet

6:23
En nämnd får handlägga ärenden bara när fler än hälften
av ledamöterna är närvarande.

Jäv

6:24

Gäller även utskotten och budgetberedningen
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Den som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta
eller närvara vid handläggningen av ärendet.
Denne får dock vidta åtgärder som inte någon
annan kan vidta utan olägligt uppskov
Den som känner till en omständighet som kan
antas utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det till
känna.
Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har
någon annan inte trätt in i hans ställe, ska nämnden
snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta
i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är
besluts-för utan honom och någon annan inte kan
tillkallas utan olägligt uppskov.

Kommunallagens bestämmelser

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i
samband med överklagande av det beslut varigenom
nämnden avgör ärendet.
6:25
En förtroendevald eller en anställd hos kommunen
eller landstinget är jävig om:
1. saken angår honom själv eller hans maka,
sambo, föräldrar, barn eller syskon eller
någon annan närstående eller om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta
eller skada för honom själv eller någon
närstående
2. han eller någon närstående är ställföreträdare
för den som saken angår eller för någon som
kan vänta synnerlig nytta eller skada av
ärendets utgång
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal
verksamhet som han själv är knuten till
4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken eller
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet
som är ägnad att rubba förtroendet till hans
opartiskhet i ärendet.
6:26
Från jäv bortses när frågan om opartiskhet
uppenbarligen saknar betydelse

Dubbla engagemang

6:27
Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktie-bolag där
kommunen eller landstinget äger minst hälften av
aktierna eller en stiftelse där kommunen eller landstinget
utser minst hälften av styrelseledamöterna, ska jäv enligt
25 § 2 eller 5 inte anses föreligga enbart på grund av att
den som handlägger ärendet är ställföre-trädare för
bolaget eller stiftelsen eller på något annat sätt än knuten
dit.
Vad som nu har sagts gäller inte när en nämnd
handlägger ärenden som avser myndighets-utövning mot
enskilda.

Kompletterande lokala bestämmelser
för Nora kommun

13

Jäv enligt 25 § 5 ska inte heller anses föreligga
enbart på grund av att den som handlägger ett
ärende hos en nämnd tidigare har deltagit i
handläggningen av ärenden hos en annan nämnd.

Kommunallagens bestämmelser

Kompletterande lokala bestämmelser
för Nora kommun

Propositionsordning

5:41
När överläggningen har avslutats, lägger ordföranden
fram förslag till beslut.

När ledamot ställer yrkanden bör det framgå vilken
typ av yrkande det gäller.

Förslagen ska utformas så, att de kan besvaras
med ja eller nej.

Bifall innebär att man yrkar bifall till framskrivet
förslag.

Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad
som har beslutats och befäster beslutet med klubbslag,
om inte omröstning begärs.

Remiss innebär att ett ärende lämnas till ett särskilt
organ för beredning första gången. Yrkande om remiss ska
åtföljas av uppgift om remissorgan
och vad man vill ha belyst.
Återremiss innebär att ett ärende går tillbaka till
det organ som berett ärendet för ytterligare beredning.
Av yrkandet bör framgå vad som ska beredas
ytterligare.
Bordläggning innebär att ett beslut i ärendet upp-skjuts
ett senare sammanträde. Någon ytterligare beredning
under tiden får ej vidtas. Ett bord-läggningsyrkande bör
åtföljas av förslag om ny
tidpunkt för ärendets handläggning.
Tilläggsyrkande innebär att man tillstyrker framskrivet
förslag men gör ett tillägg till detta.
Ändringsyrkande innebär att man helt eller delvis
ändrar framskrivet förslag.

Omröstning

Avslagsyrkande innebär att man ej tillstyrker
något yrkande.

4:20
En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt
att avstå från att delta i en omröstning eller i ett
beslut.
Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det
behövs för att ärendet ska kunna avgöras.
4:21
En ledamot i en nämnd som deltar i hand-läggningen av
ett ärende ska delta i avgörandet av ärendet, om ärendet
avser myndighets-utövning mot någon enskild. Ingen är
dock skyldig att rösta för fler än ett förslag.

Kommunallagens bestämmelser
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5:42
Om omröstning begärs, ska den ske öppet utom i
ärenden som avser val eller anställning av
personal.

Enkel majoritet

5:43
Om inte något annat är föreskrivet, bestäms
utgången genom enkel majoritet.

Ordförandens utslagsröst - Lottning

5:44
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal
fattas beslutet dock genom lottning.

Bordläggning

6:29
För bordläggning av ett ärende i en nämnd krävs
det enkel majoritet.

Protokoll

6:30
Vid ett sammanträde ska protokoll föras. I fråga om
protokollets förande, innehåll, justering och hur
justeringen tillkännages ska 5 kap 57-62 §§
tillämpas.
5:57
Vid sammanträdena ska protokoll föras på
ordförandens ansvar.
5:58
Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och
ersättare som har tjänstgjort och vilka ärenden som
fullmäktige har handlagt.

Gäller även kommunstyrelsen, utskotten och
budgetberedningen.

5:59
Protokollet ska för varje ärende redovisa:
1 vilka förslag och yrkanden som har lagts fram
och inte tagits tillbaka
2 i vilken ordning ordföranden har lagt fram
förslag till beslut
3 genomförda omröstningar och hur de har
utfallit
4 vilka beslut som har fattats
5 vilka ledamöter som har deltagit i besluten och
hur de har röstat vid öppna omröstningar samt
6 vilka reservationer som har anmälts mot
besluten.

Kommunallagens bestämmelser
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4:22
En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av
ett ärende får reservera sig mot beslutet.
Reservationen ska anmälas innan samman-trädet
avslutas.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut
och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten
göra det skriftligt. Motiveringen ska
lämnas före justeringstidpunkten till styrelsens
sekreterare eller annan anställd vid styrelsens
kansli.

Protokolljustering
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5:61
Ett protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter
sammanträdet på det sätt som fullmäktige bestämt.

Tillkännagivande av justering

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet
ska justeras omedelbart.

5:62
Senast andra dagen efter det att protokollet har
justerats ska justeringen tillkännages på
anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska framgå var
protokollet finns tillgängligt samt vilken dag
det har anslagits. Tillkännagivandet får inte tas bort
från anslagstavlan före utgången av den tid som
gäller för överklagande enligt 10 kap 6 § första
stycket.
Bevis om anslagsdagen ska tecknas på proto-kollet
eller utfärdas särskilt.

Nämnddelegation

6:33
En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en leda-mot eller
ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller
landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall
som avses i 34 §.
Delegationsförbud
6:34
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte
delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål,
inriktning, omfattning eller kvalitet
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige
liksom yttranden med anledning av att beslut
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
har överklagats
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot
enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag
och som överlåtits till nämnden och
5. vissa ärenden som anges i särskilda
föreskrifter

Kommunallagens bestämmelser

Delegaten har rätt att återföra ärendet till styrelsen
för beslut.
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Obligatorisk anmälningsskyldighet

6:35
Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 §
ska anmälas till nämnderna som bestämmer i vilken
ordning detta ska ske.

Brådskande ärenden

6:36
En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan
ledamot som nämnden har utsett att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Vidaredelegation

Kommunstyrelsens ordförande med vice ordförande
som ersättare får besluta i brådskande ärenden.
Utskottens ordföranden med vice ordföranden som ersättare
besluta i brådskande ärenden inom respektive utskotts
ansvaraområde.
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6:37
Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en
förvaltningschef inom nämndens verksamhets-område att
fatta beslut, får nämnden överlåta åt
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan
anställd inom kommun eller landstinget att besluta i
stället. Sådana beslut ska anmälas till chefen.

Brukarinflytande

6:38
Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en anställd att
besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa
villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens
tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra
sig innan beslut fattas.
Nämnden får också föreskriva att en anställd får
fatta beslut endast om företrädare för dem som
utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet.

Vidaredelegerade beslut ska anmälas till chefen
som i sin tur anmäler det till styrelsen.

