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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 tjänstgöring i nämnderna.

Tjänstgöringsordning för ersättare fastställs av
fullmäktige för varje mandatperiod.
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Ersättarnas närvaro- och yttranderätt
6:11
Även de ersättare som inte tjänstgör får närvara Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och
yttranderätt men ej förslags- eller beslutanderätt.
vid nämndernas sammanträden och ska
underrättas om tid och plats för sammanträdena.
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning
ersättarna ska ha rätt att delta i överläggningarna 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 sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde 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.

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

Fyllnadsval
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.

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.
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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.

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.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 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.
Ledningsutskottet ska utgöra budgetberedning. De
fullmäktigepartier som inte har ledamot eller ersättare i
ledningsutskottet får ha en observatör vid
budgetberedningens 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 budgetberedningens sammanträde, får ha observatörsplats.

Sida 3 av 11

Arbetsordning för kommunstyrelsen i Nora kommun

Kommunallagens bestämmelser

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 rätt 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.

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

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 får bestämma att en nämnd ska ha
ett eller flera utskott.
Om fullmäktige inte har bestämt något om
utskott, får nämnden själv bestämma att utskott
ska finnas.

Kommunstyrelsen har fyra utskott; ledningsutskott,
samhällsbyggnadsutskott, barn- och ungdomsutskott
samt socialutskott. Utskotten består av sju ledamöter
och fyra ersättare.
Utskottens sammanträden är inte öppna för
allmänheten.
Ledningsutskottet är, tema-au, krisledningsnämnd,
del av välfärdsrådet 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 att som ersättare för ordföranden fullgöra
dennes uppgifter.
Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och
yttranderätt men inte förslags- och beslutanderätt.
Dock har endast ledamöter och tjänstgörande
ersättare närvarorätt när respektive utskott behandlar
individärenden där sekretess föresligger.
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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 eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än
hälften av ledamöterna är närvarande.

Nämndberedning
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 nämndberedningar som behövs.
6:22
En nämnd ska välja utskott bland ledamöterna
och ersättarna i nämnden. Därvid ska föreskrifterna i 2 § lagen (92:339) om proportionellt
valsätt tillämpas.

Barn- och ungdomsutskottet och socialutskottet har
beslutanderätt i individärenden där sekretess
föreligger om inget annat sägs av lag.

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

Gäller även utskotten och budgetberedningen

Jäv
6:24
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 beslutsför utan honom och någon annan inte kan
tillkallas utan olägligt uppskov.
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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 aktiebolag 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 ställföreträdare 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 myndighetsutövning mot enskilda.
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.
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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 uppskjuts till ett senare sammanträde. Någon ytterligare
beredning under tiden får ej vidtas. Ett bordläggningsyrkande 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.
Avslagsyrkande innebär att man ej tillstyrker
något yrkande.

Omröstning
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 handläggningen av ett ärende ska delta i avgörandet
av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Ingen är dock
skyldig att rösta för fler än ett förslag.
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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.
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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 sammanträdet 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
5:61
Ett protokoll ska justeras senast fjorton dagar
efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige
bestämt.

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

Tillkännagivande av justering
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 protokollet eller utfärdas särskilt.

Nämnddelegation
6:33
En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 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

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.

Kommunstyrelsens ordförande med vice ordförande
som ersättare får besluta i brådskande ärenden.
Utskottens ordföranden med vice ordföranden som
ersättare får besluta i brådskande ärenden inom
respektive utskotts ansvaraområde.

Vidaredelegation
6:37
Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en
förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde 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.

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

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.
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