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Sammanträdesprotokoll

2020-02-04 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 27 Servicecenter i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/2

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att införa ett servicecenter i kommunhuset.
2. Kommunstyrelsen tilldelas ett tilläggsanslag motsvarande 900 000 kronor år 

2020 avseende servicecenterchef att finansieras från framtidskonto 
övergripande.

3. Övriga äskanden hanteras i budgetprocess 2021.
4. Redovisning kring arbetet ska ske månadsvis till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
5. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att genomföra 

investeringen, att finansieras genom omföring av anslag från projekt 17471 
(1 491 000 kr), projekt nr 17482 (500 000 kr), projekt 17920 (2 000 000 kr), 
projekt 17400 (500 000 kr) till servicecenter och att dessa medel även följer 
med till år 2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 – 4
Kommunfullmäktige punkt 5

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns resultat i olika jämförelseprojekt som KKiK (kommunens 
kvalitet i korthet) och ranking av företagsklimat visar att kommunen har 
förbättringspotential inom flera områden kopplat till tillgänglighet och 
bemötande. Sammantaget behövs ett nytt angreppssätt för att förbättra, förnya 
och förenkla den kommunala servicen i Älmhult.

Nu föreslås att ett servicecenter inrättas i kommunen för att öka tillgänglighet 
och förbättra den kommunala servicen. Här skapas en ingång till kommunen där 
kunniga handläggare direkt tar emot och hanterar ärenden och frågor.
Målet är att servicecentret ska vara självfinansierat och resurserna kommer från 
nämnderna, då handläggning som tidigare gjorts i de olika förvaltningarna flyttas 
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-04 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

till servicecentret. Initialt kommer det behövas finansiering för att bygga upp, 
investera och utbilda. Vidare krävs det en anpassning och modernisering av 
kommunhusets entré och reception till mer ändamålsenliga lokaler.
En plan sätts för stegvis uppbyggnad och införande av servicecenter som ska 
invigas den 1 september 2020. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 4

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Börje Tranvik (SD) föreslår avslag på arbetsutskotts förslag till beslut.
Sonja Emilsson (M), Bo Bergsjö (L), Gun-Britt Cedergren (KD) och Elizabeth 
Peltola (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag till avslag mot förslag till bifall och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
_____

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
För åtgärd
Kommunledingsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-21 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 4 Servicecenter i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att införa ett Servicecenter i kommunhuset
2. Att tilldela kommunstyrelsen ett tilläggsanslag motsvarande 900 tkr år 2020 

avseende servicecenterchef att finansieras från framtidskonto övergripande 
3. Att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021
4. Att uppdra till tekniska nämnden att genomföra investeringen, att finansieras 

genom omföring av anslag från projekt 17471 (1 491 mnkr), projekt nr 
17482 (500 tkr), projekt 17920 (2 mnkr), projekt 17400 (500 tkr) till 
servicecenter och att dessa medel även följer med till år 2020

5. Att redovisning kring arbetet ska ske månadsvis till kommunstyrelsen. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 – 3, 5
Kommunfullmäktige punkt 4

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns resultat i olika jämförelseprojekt som KKiK (kommunens 
kvalité i korthet) och ranking av företagsklimat visar att kommunen har 
förbättringspotential inom flera områden kopplat till tillgänglighet och 
bemötande. Sammantaget behövs ett nytt angreppssätt för att förbättra, förnya 
och förenkla den kommunala servicen i Älmhult.

Nu föreslås att ett Servicecenter inrättas i kommunen för att öka tillgänglighet 
och förbättra den kommunala servicen. Här skapas en ingång till kommunen där 
kunniga handläggare direkt tar emot och hanterar ärenden och frågor.
Målet är att servicecentret skall vara självfinansierat och resurserna kommer från 
nämnderna då handläggning som tidigare gjorts i de olika förvaltningarna flyttas 
till servicecentret. Initialt kommer det behövas finansiering för att bygga upp, 
investera och utbilda. Vidare krävs det en anpassning och modernisering av 
kommunhusets entré och reception till mer ändamålsenliga lokaler.
En plan sätts för stegvis uppbyggnad och införande av Servicecenter som ska 
invigas den 1 september 2020. 
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-21 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 
_____

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
För åtgärd
Kommunledingsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse

2020-01-07 1(3)

Kommunledningsförvaltningen
Susann Pettersson 
susann.pettersson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Servicecenter i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/2

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns resultat i olika jämförelseprojekt som KKiK (kommunens 
kvalité i korthet) och ranking av företagsklimat visar att kommunen har 
förbättringspotential inom flera områden kopplat till tillgänglighet och 
bemötande. Sammantaget behövs ett nytt angreppssätt för att förbättra, förnya 
och förenkla den kommunala servicen i Älmhult.

Nu föreslås att ett Servicecenter inrättas i kommunen för att öka tillgänglighet 
och förbättra den kommunala servicen. Här skapas en ingång till kommunen där 
kunniga handläggare direkt tar emot och hanterar ärenden och frågor.
Målet är att servicecentret skall vara självfinansierat och resurserna kommer från 
nämnderna då handläggning som tidigare gjorts i de olika förvaltningarna flyttas 
till servicecentret. Initialt kommer det behövas finansiering för att bygga upp, 
investera och utbilda. Vidare krävs det en anpassning och modernisering av 
kommunhusets entré och reception till mer ändamålsenliga lokaler.
En plan sätts för stegvis uppbyggnad och införande av Servicecenter som ska 
invigas den 1 september 2020. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 - 3
Kommunfullmäktige punkt 4

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07

Ärendeberedning
Bakgrund
Älmhults kommuns resultat i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) 
jämförelseprojektet KKiK (Kommunens kvalité i korthet) visar på 
förbättringspotential inom flera områden kopplat till tillgänglighet på telefon och 
svar på e-post samt bemötande. Resultatet för bemötande visar att Älmhults 
kommun är bland Sveriges 25% sämsta. Varje år presenterar Svenskt Näringsliv 
en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I 2019 års rankning 
har Älmhult tappat 57 placeringar och ligger nu på plats 157. Sammantaget 
behövs ett nytt angreppssätt för att förbättra, förnya och förenkla den 
kommunala servicen i Älmhult.
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Tjänsteskrivelse

2020-01-07 2(3)

Servicecenter i Älmhults kommun 
Nu föreslås att ett Servicecenter inrättas i kommunen för att öka tillgänglighet 
och förbättra den kommunala servicen. Här skapas en ingång till kommunen där 
kunniga handläggare direkt tar emot och hanterar ärenden och frågor. 
Invånare, företagare och besökare ska inte behöva känna till kommunens sätt att 
organisera sig och var olika verksamheter är lokaliserade, för att kunna få den 
hjälp de behöver. Vi ska erbjuda rättssäker, god och jämlik service.
Kontakt med kommunens servicecenter ska ske via olika kanaler t ex e-post, e-
tjänst, chattfunktion, videomöten, mobilapp, Facebook, personligt besök eller 
telefon. 
Oavsett kontaktväg är målet att 70 procent av ärendena ska lösas direkt i första 
linjen - servicecenter. Mer omfattande ärenden kan ta längre tid, i sådana fall blir 
en specialiserad handläggare involverad. Då många frågor ska lösas i första 
linjen, kommer det avlasta förvaltningarna. Vidare är målet att förbättra 
kommunens upplevda bemötande och professionalism. 
Målet är att servicecentret skall vara självfinansierat och resurserna kommer från 
nämnderna då handläggning som tidigare gjorts i de olika förvaltningarna flyttas 
till servicecentret. Initialt kommer det behövas finansiering för att bygga upp, 
investera och utbilda.
Uppbyggnad och införande 
Steg 1: Införandet kräver att en ansvarig chef för servicecenter anställs som kan 
hålla ihop införandet och starta upp, leda och utveckla verksamheten.  
Steg 2: En samverkansarena inrättas med representanter från varje förvaltning 
som utbildas i metoden ROSA (rationell samordning av service och 
administration). ROSA-metoden syftar till att inventera, kartlägga och analysera 
kommunens ärendeprocesser och effektivisera ärendehanteringen i 
Servicecenter. Metoden används även till att analysera vilka ärendeprocesser 
som är lämpliga att digitaliseras i form av e-tjänster och e-processer.
Steg 3: Metoden ROSA genomförs vid varje förvaltning. Parallellt med detta 
införskaffas ärendehanteringssystem och ett antal e-tjänster utarbetas och införs. 
Fokusgrupper med företag och invånare bjuds in för att beskriva behov av 
kommunal service men också för att under uppbyggnaden kunna fungera som 
testpiloter.  
Samtidigt som detta pågår anpassas och moderniseras entrén till kommunhuset 
till mer ändamålsenliga lokaler och den provisoriska rampen byts ut mot en 
permanent lösning. Finansiering av ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar 
sker inom befintlig investeringsram för Tekniska förvaltningens 
investeringsbudget 2019, genom att omfördela resurser från fyra olika projekt 
som ej har nyttjats fullt ut.      
Steg 4: Organisationen färdigställs, resurser omfördelas internt och 
servicecentret öppnar 1 september 2020.   
Under införandet ges information löpande till kommunstyrelsen. En 
kommunikationsplan utarbetas och en kommunikatör knyts till införandet och 
servicecenters fortsatta arbete. 
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Tjänsteskrivelse

2020-01-07 3(3)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att införa ett Servicecenter i kommunhuset
2. Att tilldela kommunstyrelsen ett tilläggsanslag motsvarande 900 tkr år 2020 

avseende servicecenterchef att finansieras från framtidskonto övergripande 
3. Att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021
4. Att uppdra till tekniska nämnden att genomföra investeringen, att finansieras 

genom omföring av anslag från projekt 17471 (1 491 mnkr), projekt nr 
17482 (500 tkr), projekt 17920 (2 mnkr), projekt 17400 (500 tkr) till 
servicecenter och att dessa medel även följer med till år 2020

Susann Pettersson
Kommunchef

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
För åtgärd
Kommunledingsförvaltningen

11



Sammanträdesprotokoll

2020-01-28 Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 7 Entré och servicecenter i kommunhuset
Ärendenummer TN 2020/6

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:

 Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämndens begäran om omfördelning av 
investeringsmedel om 4 491 000 kronor från projekt: 17471, 17482, 17920 
och 17400 till projekt: 17240.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I syfte att skapa förutsättningar för en uppgradering av kommunhusets entré och 
reception till ett servicecenter har tekniska förvaltningen berett de ekonomiska 
förutsättningarna för denna ombyggnation. De ekonomiska förutsättningarna 
avser ej utnyttjade investeringsmedel för 2019.  Ombyggnation är beräknad till 
ca 4 500 000 kronor i investeringskostnader.
Beredningen har resulterat i att nedan angivna investeringsprojekt kommer 
ekonomiska utrymmen kvarstå efter att projekten avslutats alternativt att nya 
medel tilldelats för 2020. Dessa investeringsprojekt avser:
Projekt 17471, IT-nät äldre – 1 491 000 kronor
Projekt 17482, Nytt högstadie vid Linnéskolan – 500 000 kronor
Projekt 17920, Ombyggnad avdelningskök – 2 000 000 kronor
Projekt 17400, Förädlingsprojekt – 500 000 kronor
Summa: 4 491 000 kronor

Medel vid ovan nämnda investeringsprojekt om 4 491 000 kronor kan efter 
erforderliga beslut omfördelas för ombyggnation av kommunhusets entré och 
reception till: 
Projekt, 17240 – Nya entrétorg kommunhuset
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-28 Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Driftkostnader med anledning av investeringen har ej beräknats utan föreslås 
hanteras inom ramen för övrig drift av reception och bemanning.

Beslutsunderlag
  Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02

_____

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

2019-12-02 1(2)

Tekniska förvaltningen
Anders Nyberg
0476-55497
anders.nyberg@almhult.se

Kommunstyrelsen

Omfördelning av investeringsmedel 2019 för entré 
och servicecenter i kommunhuset
Diarienummer TN 2020/6

Sammanfattning
I syfte att skapa förutsättningar för en uppgradering av kommunhusets entré och 
reception till ett servicecenter har tekniska förvaltningen berett de ekonomiska 
förutsättningarna för denna ombyggnation. De ekonomiska förutsättningarna 
avser ej utnyttjade investeringsmedel för 2019.  Ombyggnation är beräknad till 
ca 4 500 000 kronor i investeringskostnader.
Beredningen har resulterat i att nedan angivna investeringsprojekt kommer 
ekonomiska utrymmen kvarstå efter att projekten avslutats alternativt att nya 
medel tilldelats för 2020. Dessa investeringsprojekt avser:
Projekt 17471, IT-nät äldre – 1 491 000 kronor
Projekt 17482, Nytt högstadie vid Linnéskolan – 500 000 kronor
Projekt 17920, Ombyggnad avdelningskök – 2 000 000 kronor
Projekt 17400, Förädlingsprojekt – 500 000 kronor
Summa: 4 491 000 kronor

Medel vid ovan nämnda investeringsprojekt om 4 491 000 kronor kan efter 
erforderliga beslut omfördelas för ombyggnation av kommunhusets entré och 
reception till: 
Projekt, 17240 – Nya entrétorg kommunhuset

Driftkostnader med anledning av investeringen har ej beräknats utan föreslås 
hanteras inom ramen för övrig drift av reception och bemanning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02
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Tjänsteskrivelse

2019-12-02 2(2)

Förslag till beslut
Tekniska nämnden förslag till kommunstyrelsen:

 Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämndens begäran om omfördelning av 
investeringsmedel om 4 491 000kr från projekt: 17471, 17482, 17920 och 
17400 till projekt: 17240

Anders Nyberg
Teknisk chef

Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-04 Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 29 Reglementen för kommunstyrelse, nämnder 
och revisorer – revidering
Ärendenummer KS 2019/116

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer enligt förslag nedan uppräknade reglementen 

för
o kommunstyrelsen, daterat 2019-11-04
o kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-04
o miljö- och byggnämnden, daterat 2019-11-04
o socialnämnden, daterat 2019-11-04
o tekniska nämnden, daterat 2019-11-04
o utbildningsnämnden, daterat 2019-11-04
o valnämnden, daterat 2019-11-04
o revisorerna, daterat 2019-11-04

Reglementena gäller från och med 2020-03-01.
2. Tidigare reglementen, inklusive beslutade revideringar, för revisorerna, 

kommunstyrelsen och ovan nämnda nämnder upphör att gälla efter 2020-02-
29.

3. Kommunfullmäktige beslutar att budget ska omföras mellan de nämnder som 
påverkas av verksamhetsomflyttningar.

4. Kommunfullmäktige beslutar att punkt 3 ”kalla ersättare om ledamoten inte 
själv ombesörjt detta”, i 22 §, tas bort ur samtliga reglementen.

5. I nämndens ansvarsområde, 2 § i tekniska nämndens reglemente, föreslås 
följande tillägg som punkt 5:
• utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt 
som fullmäktige fattat budgetbeslut om, inom ramen för mark och 
exploatering.
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-04 Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-17, § 272 reglementen för 
kommunstyrelsen, nämnderna och revisorerna. Sedan dess har behov av 
revidering identifierats på en rad punkter. Kommunledningsförvaltningen har 
därför, i samråd med representanter för nämnder och förvaltningar tagit fram 
förslag till reviderade reglementen.
De revideringar som berör flera eller samtliga nämnder avser förtydliganden 
eller mindre förändringar avseende remisser, personalansvar, kallelser, 
protokollsanteckningar, säkerhet och beredskap samt organisatorisk tillhörighet 
för rådgivande organ.
Några förändringar berör endast kommunstyrelsen eller styrelsens 
ansvarsfördelning gentemot tekniska nämnden. Dessa förändringar avser bland 
annat styrelsens möjlighet att ge uppdrag till nämnderna, samt ansvar för 
samordning av försäkringsfrågor, kris- säkerhets- och beredskapsfrågor. 
Styrelsens och tekniska nämndens ansvarsområden förtydligas även när det 
gäller fastighets- och lokalfrågor, markexploatering, renhållning och fysisk 
planering.
Revideringar i revisorernas reglemente gäller även mindre förändringar 
avseende kallelser och protokollsanteckningar, motsvarande ändringar i 
nämndernas reglementen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 5

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05

 Förslag till reglementen för
o kommunstyrelsen, daterat 2019-11-04
o kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-04
o miljö- och byggnämnden, daterat 2019-11-04
o socialnämnden, daterat 2019-11-04
o tekniska nämnden, daterat 2019-11-04
o utbildningsnämnden, daterat 2019-11-04
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-04 Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

o valnämnden, daterat 2019-11-04
o revisorerna, daterat 2019-11-04

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår som tillägg till beslutet:
I nämndens ansvarsområde, 2 § i tekniska nämndens reglemente, föreslås 
följande tillägg som punkt 5:
• utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt som 
fullmäktige fattat budgetbeslut om, inom ramen för mark och exploatering.

Lars Ingvert (S) föreslår att punkt 3 ”kalla ersättare om ledamoten inte själv 
ombesörjt detta”, i § 22, tas bort ur samtliga reglementen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Ingverts förslag att 
stryka punkt 3 i 22 § i samtliga reglementen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Elizabeth Peltolas 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
_____
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-21 Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 5 Reglementen för kommunstyrelse, nämnder 
och revisorer – revidering
Ärendenummer KS 2019/116

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer enligt förslag uppräknade nedan reglementen 

för
o kommunstyrelsen, daterat 2019-11-04
o kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-04
o miljö- och byggnämnden, daterat 2019-11-04
o socialnämnden, daterat 2019-11-04
o tekniska nämnden, daterat 2019-11-04
o utbildningsnämnden, daterat 2019-11-04
o valnämnden, daterat 2019-11-04
o revisorerna, daterat 2019-11-04

Reglementena gäller från och med 2020-01-01.
2. Tidigare reglementen, inklusive beslutade revideringar, för revisorerna, 

kommunstyrelsen och ovan nämnda nämnder upphör att gälla efter 
2019-12-31.

3. Kommunfullmäktige beslutar att budget ska omföras mellan de nämnder som 
påverkas av verksamhetsomflyttningar.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-17, § 272 reglementen för 
kommunstyrelsen, nämnderna och revisorerna. Sedan dess har behov av 
revidering identifierats på en rad punkter i nämndernas. 
Kommunledningsförvaltningen har därför, i samråd med representanter för 
nämnder och förvaltningar tagit fram förslag till reviderade reglementen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

De revideringar som berör flera eller samtliga nämnder avser förtydliganden 
eller mindre förändringar avseende remisser, personalansvar, kallelser, 
protokollsanteckningar, säkerhet och beredskap samt organisatorisk tillhörighet 
för rådgivande organ.
Några förändringar berör endast kommunstyrelsen eller styrelsens 
ansvarsfördelning gentemot tekniska nämnden. Dessa förändringar avser bland 
annat styrelsens möjlighet att ge uppdrag till nämnderna, samt ansvar för 
samordning av försäkringsfrågor, kris- säkerhets- och beredskapsfrågor. 
Styrelsens och tekniska nämndens ansvarsområden förtydligas även när det 
gäller fastighets- och lokalfrågor, markexploatering, renhållning och fysisk 
planering.
Revideringar i revisorernas reglemente gäller även mindre förändringar 
avseende kallelser och protokollsanteckningar, motsvarande ändringar i 
nämndernas reglementen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05

 Förslag till reglementen för
o kommunstyrelsen, daterat 2019-11-04
o kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-04
o miljö- och byggnämnden, daterat 2019-11-04
o socialnämnden, daterat 2019-11-04
o tekniska nämnden, daterat 2019-11-04
o utbildningsnämnden, daterat 2019-11-04
o valnämnden, daterat 2019-11-04
o revisorerna, daterat 2019-11-04

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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2020-01-21 Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Valnämnden
Revisorerna
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Kommunledningsförvaltning
Henrik Dahlström 
henrik.dahlstrom@almhult.se

Kommunstyrelsen

Reglementen för kommunstyrelse, nämnder och 
revisorer – revidering
Ärendenummer KS 2019/116

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-17, § 272 reglementen för 
kommunstyrelsen, nämnderna och revisorerna. Sedan dess har behov av 
revidering identifierats på en rad punkter i nämndernas. 
Kommunledningsförvaltningen har därför, i samråd med representanter för 
nämnder och förvaltningar tagit fram förslag till reviderade reglementen.
De revideringar som berör flera eller samtliga nämnder avser förtydliganden 
eller mindre förändringar avseende remisser, personalansvar, kallelser, 
protokollsanteckningar, säkerhet och beredskap samt organisatorisk tillhörighet 
för rådgivande organ.
Några förändringar berör endast kommunstyrelsen eller styrelsens 
ansvarsfördelning gentemot tekniska nämnden. Dessa förändringar avser bland 
annat styrelsens möjlighet att ge uppdrag till nämnderna, samt ansvar för 
samordning av försäkringsfrågor, kris- säkerhets- och beredskapsfrågor. 
Styrelsens och tekniska nämndens ansvarsområden förtydligas även när det 
gäller fastighets- och lokalfrågor, markexploatering, renhållning och fysisk 
planering.
Revideringar i revisorernas reglemente gäller även mindre förändringar 
avseende kallelser och protokollsanteckningar, motsvarande ändringar i 
nämndernas reglementen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05

 Förslag till reglementen för
o kommunstyrelsen, daterat 2019-11-04
o kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-04
o miljö- och byggnämnden, daterat 2019-11-04
o socialnämnden, daterat 2019-11-04
o tekniska nämnden, daterat 2019-11-04
o utbildningsnämnden, daterat 2019-11-04
o valnämnden, daterat 2019-11-04

22



Tjänsteskrivelse

2019-11-05 2(6)

o revisorerna, daterat 2019-11-04

Ärendebeskrivning
De föreslagna förändringarna beskrivs nedan i korthet.

Säkerhet, krisberedskap med mera
Ansvaret i säkerhets- och krisberedskapsfrågor, inklusive informationssäkerhet, 
förtydligas och ändras något. Samordningsansvaret i dessa frågor flyttas från 
tekniska nämnden till kommunstyrelsen. De huvudsakliga skälen till detta är att

 samordningen är av övergripande och strategisk karaktär, och berör alla 
nämnders verksamhetsområden. Ansvaret bör därför inte ligga på en 
facknämnd.

 kommunstyrelsen har enligt lag, och i reglemente genom rollen som 
krisledningsnämnd, ett stort ansvar i dessa och relaterade frågor (krisledning, 
säkerhetsskydd, totalförsvar). Samordningsansvaret bör därför samlas under 
styrelsen.

Samtidigt förtydligar förslaget att varje nämnd har ansvaret för det löpande 
arbetet med att upprätthålla god säkerhet, inklusive informationssäkerhet, och 
krisberedskap inom sina egna verksamheter. Detta är i linje med kommunens 
styrdokument på krisberedskaps- och säkerhetsområdet. 
Även ansvaret när det gäller kommunstyrelsens ansvar i totalförsvarsfrågor 
förtydligas genom att viss hänvisning till lagstiftning lagts till i förslaget.
Förändringarna innebär att kommunstyrelsens reglemente får en ny punkt under 
3 § (punkt 5), samt att 12 § kompletteras något. Tekniska nämndens reglemente 
förändras i 2 § för att reflektera förändrad ansvarsfördelning.

Fysisk planering och exploatering
Enligt förslaget till revidering förtydligas att kommunstyrelsens uppdrag vad 
gäller lokalförsörjning samt mark, exploaterings- och bebyggelsefrågor är att 
planera och styra på strategisk nivå. Tekniska nämndens uppgift är att se till att i 
kommunstyrelsen initierade eller fastställda planer samt övergripande riktlinjer 
och styrdokument blir ”verklighet” genom byggprojekt, hyrda och inköpta 
lokaler och så vidare. För att samspelet mellan styrelsen och nämnden ska 
fungera effektivt och ändamålsenligt krävs en väl fungerande kommunikation 
dem emellan och med övriga berörda parter. Detta betonas särskilt i en ny 
formulering i kommunstyrelsens reglemente.
För att kunna åstadkomma önskad strategisk styrning i markfrågor kommer 
kommunstyrelsen bland annat att initiera en markförvärvsplan för beslut i 
fullmäktige. Det kan bli aktuellt att ta fram även andra riktlinjer, om behov 
skulle identifieras. 
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Fastigheter och lokalförsörjning
Tekniska nämnden är enligt reglemente ansvarig för köp, försäljning och 
förvaltning av fastigheter, oavsett kommunens syfte med fastigheterna. För att få 
till en effektiv och demokratisk modell för fastighetsaffärer är väl avvägda och 
tydliga gränser för tekniska nämndens handlingsutrymme viktiga. 

Rådgivande organ
I samband med att de nya reglementena trädde i kraft i början på 2019 bytte 
kommunens tre rådgivande organ organisatorisk tillhörighet. Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) lades under socialnämndens ansvar, medan det 
kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) och rådet för brottsförebyggande arbete 
och folkhälsa (RBF) placerades under den nyinrättade tekniska nämnden.
Efter samråd med de aktuella råden – främst KPR och KTR, eftersom RBF för 
närvarande är vilande – föreslås att samtliga råd återgår till kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Detta innebär att bestämmelserna om råden stryks ur 
facknämndernas reglementen och läggs till som 18 § i kommunstyrelsens.
Reglementena för KPR och KTR har i samband med råden reviderats och 
behandlas i separat ärende.

Renhållning
I och med att kommunen i huvudsak överförde sin renhållningsverksamhet till 
Södra Smålands Avfall och Miljö AB (SSAM) i början på 2019 togs 
nämndernas ansvar för renhållningen bort. Det har dock visat sig att det 
fortfarande finns en del praktiska frågor inom området att hantera. Framför allt 
behövs någon form av beställarkompetens för att kunna ställa rätt krav på 
bolaget. Bedömningen är att tekniska nämnden bör få detta ansvar, då 
renhållningen närmast berör denna nämnds fackområden. Nämnden ska därför 
ha hand om renhållningsfrågor i den utsträckning det behövs, och lämna över 
frågor till fullmäktige i den utsträckning lag eller annan bestämmelse kräver 
detta.
Tekniska nämndens reglemente kompletteras enligt revideringsförslaget 
angående renhållning genom ett tillägg i 2 §.

Remisser
Kommunledningsförvaltningen förslår vidare att facknämnderna får rätt att svara 
på remisser ställda till kommunen, om de endast berör nämndens ansvarsområde 
och inte är av principiell eller större vikt för kommunen. Skälet bakom 
förändringen är huvudsakligen att förkorta handläggningstiden. Större frågor och 
ärenden som berör flera nämnder ska även fortsättningsvis behandlas av 
kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att nämndernas reglementen får en ny bestämmelse (7 §), samt 
att en kommentar om detta i kommunstyrelsens reglemente, 8 §, läggs till.
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Förhandslån till föreningar
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-05, § 98 att ge kommunstyrelsen rätt att, 
inom en låneram på 500 000 kronor, räntefritt låna ut pengar till föreningar som 
ingår i EU-projekt för att utveckla landsbygden, där föreningen måste ligga ute 
med pengar till dess att projektet är avslutat och där likviditet saknas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att denna bestämmelse läggs in i 7 § i 
kommunstyrelsens reglemente för att tydliggöra att den finns och kan tillämpas.

Kommunalråd
Enligt nuvarande reglemente ska fullmäktige välja maximalt två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. I praktiken är det dock så, tack vare arvodes- och andra 
bestämmelser att valet av kommunalråd sker genom att fullmäktige utser 
kommunstyrelsens presidium. Föreslagen revidering förtydligar i 38 § i 
kommunstyrelsens reglemente att inget separat val av kommunalråd behöver 
göras – benämningarna följer av andra uppdrag.

Beslut nämndernas verksamhet
För att på ett bättre och smidigare sätt ska kunna utöva sitt samordningsansvar 
föreslås kommunstyrelsen få rätt att lämna uppdrag och instruktioner till 
nämnderna i syfte att verka för att fullmäktiges beslut verkställs. Uppdrag och 
instruktioner av detta slag får dock inte gälla nämndens myndighetsutövning, 
tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.

Fritids- och rekreationsanläggningar
Ansvarsfördelningen avseende kommunens fritids- och rekreationsanläggningar 
följer ingen enhetlig modell. Det finns en mängd olika typer av lösningar där 
tekniska nämnden (tidigare kommunstyrelsen), kultur- och fritidsnämnden och 
ideella föreningar har olika roller avseende ägande, underhåll och skötsel. 
Ansvarsfördelningen är i regel dokumenterad i olika typer av 
överenskommelser.
Att ansvarsfördelningen ser ut som den gör är ur ett kommunalrättsligt 
perspektiv inte optimalt. Det borde finnas en tydligare grundmodell för vem som 
ansvarar för vad och det borde vara kommunfullmäktige som avgör fördelningen 
mellan nämnderna. En reformering av regelverket för fritidsanläggningar är 
dock en större och mer tidskrävande fråga än vad som kan hanteras inom ramen 
för denna revidering av reglementena, och får därför anstå till ett senare tillfälle. 
I föreslagen revidering förtydligas dock i de berörda nämndernas reglementen 
(2 §) att den exakta fördelningen regleras på annat håll än i reglementena.

Övrigt
I övrigt innehåller förslaget mindre förändringar enligt följande

 Formuleringen om att försäkringsfrågor är tekniska nämndens ansvar tas bort. 
Det är oklart exakt vilket ansvar nämnden har med nuvarande formulering, 
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eftersom kommunstyrelsen enligt 7 § i reglementet ska se till att kommunens 
försäkringsbehov är tillgodosett. Kommunledningsförvaltningen anser det 
vara underförstått att varje nämnd/förvaltning ser till att rätt försäkringsskydd 
inom respektive ansvarsområde, medan kommunstyrelsens roll är av 
samordnande och övervakande karaktär.

 Nämndernas arbetsgivaransvar förtydligas när det gäller personal som tillhör 
en förvaltning vilken huvudsakligen styrs av en annan nämnd, till exempel 
kultur- och fritidsnämnden. Förändringarna skrivs in i 5 § i facknämndernas 
reglemente och 21 § i kommunstyrelsens.

 Förtydligande görs i bestämmelserna om kallelse till sammanträde. 
Klargörandet gäller dels reglerna kring ordförandens rätt att utesluta 
handlingar ur beslutsunderlaget, dels hur en så kallad ålderspresident utses. 
Avser 19 § i facknämndernas reglementen och 32 § i kommunstyrelsens.

 Tillägg görs i samtliga reglementen (32 § i facknämndernas och 47 § i 
kommunstyrelsens) om att protokollsanteckningar som uttrycker 
ledamöternas mening i vissa frågor är tillåtna, samt proceduren kring detta. 
Skälet till införandet är att protokollsanteckningar enligt praxis tillåts i 
nämnderna i dag, men det finns inget beskrivet kring hur det går till.

 Rättelse av diverse språk- och andra småfel.

 Förändringar som har gjorts i samtliga nämnders reglemente har i tillämpliga 
fall även gjorts i revisorernas reglemente.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer enligt förslag uppräknade nedan reglementen 

för
o kommunstyrelsen, daterat 2019-11-04
o kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-04
o miljö- och byggnämnden, daterat 2019-11-04
o socialnämnden, daterat 2019-11-04
o tekniska nämnden, daterat 2019-11-04
o utbildningsnämnden, daterat 2019-11-04
o valnämnden, daterat 2019-11-04
o revisorerna, daterat 2019-11-04

Reglementena gäller från och med 2020-01-01.
2. Tidigare reglementen, inklusive beslutade revideringar, för revisorerna, 

kommunstyrelsen och ovan nämnda nämnder upphör att gälla efter 
2019-12-31.
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Henrik Dahlström Susann Pettersson
Utredare Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Revisorerna
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Kommunfullmäktige

Styrdokument

Reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden
Ärendenummer KS 2019/116

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2019-xx-xx § xxx

Gäller från och med 2020-01-01

Implementeras av Kultur- och fritidsnämndens förvaltningsorganisation

Ersätter Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antaget av kommunfullmäktige 
2018-12-17, § 272

Framtaget av Kommunledningsförvaltningen 
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och 
arbetsuppgifter

Uppdrag och verksamhet
1 §

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer.

Nämndens ansvarsområde
2 §

Nämnden leder och samordnar kultur- och fritidsverksamheten i kommunen 
varvid det särskilt åligger kultur- och fritidsnämnden att ansvara för:

 kommunens allmänna biblioteksverksamhet och en samordning med 
skolbiblioteken,

 kommunens förenings- och kulturverksamhet

 kommunens samlingar och konstverk,

 kommunens kulturskola,

 kommunens öppna ungdomsverksamhet (fritidsgården)

 kommunens simskoleverksamhet i samråd med grundskolan,

 vissa av kommunens idrotts- och rekreationsanläggningar, enligt 
dokumenterade överenskommelser,

 kommunens uppgifter enligt spellagen (2018:1138).
Nämnden ansvarar även för det löpande arbetet med att upprätthålla god 
säkerhet, inklusive informationssäkerhet, och krisberedskap inom sina 
verksamheter. 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
fullmäktige
3 §

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
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2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag.

Organisation inom verksamhetsområdet
4 §

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten.

Personalansvar
5 §

Nämnden är anställningsmyndighet för personal inom de verksamheter som 
ingår i nämndens ansvarsområde enligt 2 §, utom eventuell förvaltningschef. 
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 9 § 
kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”.

Ekonomisk förvaltning
6 §

Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av 
kommunfullmäktige. 
Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter 
som inte förvaltas av annan nämnd.
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.

Remisser
7 §

Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som 
helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att 
ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med 
andra nämnder för att ge ett heltäckande svar.
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Information till allmänheten
8 §

Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens 
verksamhet.
Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda 
kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet 
med kommunens externa och interna webbplats.

Regelreformering
9 §

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen 
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera 
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens 
verksamhet.

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de 
ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på 
kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling.

Processbehörighet
10 §

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Delgivningsmottagare
11 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
12 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med 
kontrasignering av sekreteraren.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
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 Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Arkiv och registrering
13 §

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur 
information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och 
bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer 
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens 
centralarkiv upphör nämndens ansvar.

Behandling av personuppgifter
14 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. 
Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Information och samråd
15 §

Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden 
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Del 2 – Nämndens arbetsformer

Presidium
16 §

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en vice ordförande. 
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
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Sammansättning
17 §

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Tidpunkt för sammanträden
18 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på 
första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie 
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att 
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern 
kontroll. Nämnden har normalt 6 sammanträden per år.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för 
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordföranden/a.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala 
e-post.

Kallelse
19 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation 
för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive 
@almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får 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. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka, 
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i 
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.

Offentliga sammanträden
20 §

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.

Närvarorätt
21 §

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i överläggningarna. 
Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte 
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.
Förvaltningschef får närvara vid sammanträdena om nämnden inte särskilt 
beslutar annat.
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens 
sammanträden i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ KL.

Ordföranden
22 §

Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs,
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7. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
8. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 
utbildning inom nämndens verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
23 §

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 nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
24 §

En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska 
i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
25 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående 
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 
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sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
26 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Deltagande i beslut
27 §

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 
nämnden fattar det med acklamation.

Överläggning
28 §

Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna 
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på 
detta. 
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken. 
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.
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Förslag
29 §

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt.

Omröstning
30 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på 
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. 
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren 
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna 
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av 
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 
föreskrifter i lag.

Reservation
31 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram 
tills dess mötet avslutats.
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Protokollsanteckning
32 §

I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin 
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

Justering och anslag av protokoll
33 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar 
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 
utfärdas för den direktjusterade paragrafen. 
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och 
arbetsuppgifter

Uppdrag och verksamhet
1 §

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer.

Nämndens ansvarsområde
2 §

Nämnden fullgör kommunens tillsyns- och prövningsuppgifter inom 
nedanstående områden enligt:

 Miljöbalk (1998:808)
 Plan- och bygglag (2010:900)
 Livsmedelslag (2006:804) 
 Strålskyddslag (2018:396)
 Alkohollag (2010:1622), avseende tillsyn över försäljning av folköl
 Tobakslag (1993:581)
 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 Lag (2009:730) om handel med receptfria läkemedel
 Smittskyddslag (2004:168) 
 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, nämnden svarar för 

tillsyn gällande kommunens egna byggnader och anläggningar
 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, nämnden svarar för tillsyn vid 

kommunens egna byggnader och anläggningar
 Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader
 Lag (2014:227) om färdigställandeskydd
 Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning
 Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
 Fastighetsbildningslag (1970:988)
 Anläggningslag (1973:1149)
 Ledningsrättslag (1973:1144)
 Lag (2006:378) om lägenhetsregister 
 Renhållningsordningen 
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Nämnden ska även:

 svara för namnsättning på platser, gator och vägar inom detaljplanerat 
område, 

 föra kommunens talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna 
intressen i kommunen i mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller om 
vattenverksamhet vid länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen,

 verka för en god byggnadskultur, en god och estetiskt tilltalande stads- och 
landskapsmiljö,

 besluta om vilka områden som utgör sammanhållen bebyggelse enligt plan- 
och bygglagen, 

 svara för kommunens mät- och kartverksamhet,
 ansvara för det löpande arbetet med att upprätthålla god säkerhet, inklusive 

informationssäkerhet, och krisberedskap inom sina verksamheter.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
fullmäktige
3 §

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag.

Organisation inom verksamhetsområdet
4 §

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten.
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Personalansvar
5 §

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen 
utom för förvaltningscheferna. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som 
anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”.

Ekonomisk förvaltning
6 §

Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av 
kommunfullmäktige. 
Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter 
som inte förvaltas av annan nämnd.
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.

Remisser
7 §

Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som 
helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att 
ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med 
andra nämnder för att ge ett heltäckande svar.

Information till allmänheten
8 §

Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens 
verksamhet.
Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda 
kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet 
med kommunens externa och interna webbplats.

Regelreformering
9 §

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen 
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera 
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens 
verksamhet.

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de 
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ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på 
kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling.

Processbehörighet
10 §

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Delgivningsmottagare
11 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
12 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med 
kontrasignering av sekreteraren.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
 Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Arkiv och registrering
13 §

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur 
information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och 
bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer 
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens 
centralarkiv upphör nämndens ansvar.

Behandling av personuppgifter
14 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. 
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Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Information och samråd
15 §

Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden 
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Del 2 – Nämndens arbetsformer

Sammansättning
16 §

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Presidium
17 §

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en vice ordförande. 
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Tidpunkt för sammanträden
18 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på 
första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie 
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att 
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern 
kontroll. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för 
extra sammanträde.
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordföranden/a.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala 
e-post.

Kallelse
19 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation 
för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive 
@almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid 
och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka, 
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i 
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.

Offentliga sammanträden
20 §

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.

Närvarorätt
21 §

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i överläggningarna. 
Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 
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anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte 
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.
Förvaltningschef får närvara vid sammanträdena om nämnden inte särskilt 
beslutar annat. Förvaltningschefen har rätt att få ett yttrande antecknat i 
protokollet.
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens 
sammanträden i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ KL.

Ordföranden
22 §

Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs,
7. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
8. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 
utbildning inom nämndens verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
23 §

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 nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
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Förhinder
24 §

En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska 
i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
25 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående 
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
26 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Deltagande i beslut
27 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation.

Överläggning
28 §

Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna 
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på 
detta. 
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken. 
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.

Förslag
29 §

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt.

Omröstning
30 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist.
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När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på 
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. 
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren 
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna 
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av 
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 
föreskrifter i lag.

Reservation
31 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram 
tills dess mötet avslutats.

Protokollsanteckning
32 §

I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin 
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

Justering och anslag av protokoll
33 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar 
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 
utfärdas för den direktjusterade paragrafen.

51



2019-11-04 1(14)

Kommunfullmäktige

Styrdokument

Reglemente för socialnämnden
Ärendenummer KS 2019/116

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xxx

Gäller från och med 2020-01-01

Implementeras av Socialförvaltningen

Ersätter Reglemente för socialnämnden antaget av kommunfullmäktige 
2018-12-17, § 272

Framtaget av Kommunledningsförvaltningen 

52



Styrdokument

2019-11-04 2(14)

Innehåll
Del 1 – Nämndens ansvarsområden och arbetsuppgifter ......................................3

Uppdrag och verksamhet ....................................................................................3
Nämndens ansvarsområde ..................................................................................3
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige..........................5
Organisation inom verksamhetsområdet ............................................................5
Personalansvar ....................................................................................................5
Ekonomisk förvaltning .......................................................................................5
Remisser..............................................................................................................6
Information till allmänheten ...............................................................................6
Regelreformering ................................................................................................6
Processbehörighet ...............................................................................................6
Delgivningsmottagare.........................................................................................6
Undertecknande av handlingar ...........................................................................7
Arkiv och registrering.........................................................................................7
Behandling av personuppgifter ...........................................................................7
Information och samråd ......................................................................................7

Del 2 – Nämndens arbetsformer............................................................................8
Sammansättning..................................................................................................8
Presidium ............................................................................................................8
Tidpunkt för sammanträden................................................................................8
Kallelse ...............................................................................................................8
Offentliga sammanträden....................................................................................9
Närvarorätt ..........................................................................................................9
Ordföranden ......................................................................................................10
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden ...............................................10
Förhinder...........................................................................................................10
Ersättares tjänstgöring.......................................................................................10
Jäv, avbruten tjänstgöring .................................................................................11
Deltagande i beslut............................................................................................11
Överläggning ....................................................................................................11
Förslag ..............................................................................................................12
Omröstning .......................................................................................................12
Reservation .......................................................................................................13
Protokollsanteckning ........................................................................................13
Justering och anslag av protokoll......................................................................13
Utskott...............................................................................................................13

53



Styrdokument

2019-11-04 3(14)

Del 1 – Nämndens ansvarsområden och 
arbetsuppgifter

Uppdrag och verksamhet
1 §

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer.

Nämndens ansvarsområde
2 §

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen 
(2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). I uppgifterna ingår att svara för bedömningar, 
utredningar och insatser inom områdena individ- och familjeomsorg, omsorg om 
människor med funktionsnedsättningar samt äldreomsorg. Nämnden utövar 
också, förutom för läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården. För vård av unga och personer med missbruk/beroende kan 
nämnden ingripa med tvångsvård enligt respektive lagstiftning.
Nämnden anmäler allvarliga missförhållanden enligt Lex Maria och Lex Sarah 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Socialnämnden ansvarar för:

 främjande insatser för barn och ungdom, 

 försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd,

 hushållsekonomisk rådgivning,

 insatser för barn och unga, familjer och vuxna,

 stöd, omsorg och vård i öppenvård till personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk eller beroende,

 behandling i slutenvård för personer med missbruk eller beroende,

 mottagande av asylsökande, 

 integration, 

 hem för vård och boende för ensamkommande barn och ungdomar i 
asylprocessen och med permanent uppehållstillstånd,
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 samverkan kring arbetslöshets- och sysselsättningsfrågor i allmänhet och i 
synnerhet för personer med olika funktionsnedsättningar vilka i lag föreskrivs 
meningsfull sysselsättning,

 insatser som förberedelse till självförsörjning för personer i behov av 
försörjningsstöd,

 arbetsprövning och arbetsträning, 

 tillsyn och kvalitetsuppföljning av egen verksamhet, 

 tillsyn och kvalitetsuppföljning av verksamhet inom socialnämnden som drivs 
av privata utförare,

 medling, 

 verkställighet av domar om ungdomstjänst,

 stöd till våldsutsatta barn och kvinnor,

 stöd till brottsoffer,

 omsorg, stöd, service och vård i ordinärt och särskilt boende till personer med 
olika funktionsnedsättningar oavsett ålder,

 omsorg, stöd, service och vård i ordinärt och särskilt boende till personer med 
demens, 

 korttidsinsatser i det egna hemmet eller i anslutning till ett särskilt boende för 
rehabilitering, avlastning och vård i livets slutskede,

 stöd och avlastning till personer som vårdar närstående, 

 förskrivning och utprovning av tekniska hjälpmedel,

 insatser för särskilt stöd och service enligt LSS såsom personlig assistans, 
ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, 
korttidstillsyn, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn, 
bostad med särskild service eller särskilt anpassa bostad för vuxna samt 
daglig verksamhet,

 dödsboanmälan, förvaltning av dödsbo, gravsättning,

 samrådsfunktioner med pensionärs- och handikapporganisationer,

 folkhälsoarbetet,

 kommunens uppgifter enligt lag (1982:636) om anordnande av visst 
automatspel,

 kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622), avseende 
serveringstillstånd,

 det löpande arbetet med att upprätthålla god säkerhet, inklusive 
informationssäkerhet, och krisberedskap inom nämndens verksamheter. 
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Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
fullmäktige
3 §

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag.

Organisation inom verksamhetsområdet
4 §

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten.

Personalansvar
5 §

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen 
utom för förvaltningscheferna. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som 
anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”.

Ekonomisk förvaltning
6 §

Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av 
kommunfullmäktige. 
Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter 
som inte förvaltas av annan nämnd.
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.
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Remisser 
7 §

Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som 
helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att 
ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med 
andra nämnder för att ge ett heltäckande svar.

Information till allmänheten
8 §

Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens 
verksamhet.
Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda 
kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet 
med kommunens externa och interna webbplats.

Regelreformering
9 §

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen 
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera 
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens 
verksamhet.

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de 
ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på 
kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling.

Processbehörighet
10 §

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Delgivningsmottagare
11 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden beslutar.
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Undertecknande av handlingar
12 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med 
kontrasignering av sekreteraren.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Arkiv och registrering
13 §

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur 
information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och 
bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer 
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens 
centralarkiv upphör nämndens ansvar.

Behandling av personuppgifter
14 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. 
Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Information och samråd
15 §

Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden 
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
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Del 2 – Nämndens arbetsformer

Sammansättning
16 §

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Presidium
17 §

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en eller två vice ordförande. 
Viceordföranden/a ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Tidpunkt för sammanträden
18 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på 
första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie 
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att 
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern 
kontroll. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för 
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordföranden/a.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala 
e-post.

Kallelse
19 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 
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har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation 
för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive 
@almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid 
och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka, 
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i 
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.

Offentliga sammanträden
20 §

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.

Närvarorätt
21 §

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i överläggningarna. 
Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte 
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.
Förvaltningschef får närvara vid sammanträdena om nämnden inte särskilt 
beslutar annat. Förvaltningschefen har rätt att få ett yttrande antecknat i 
protokollet.
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens 
sammanträden i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ KL.
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Ordföranden
22 §

Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs,
7. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
8. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 
utbildning inom nämndens verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
23 §

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 Nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
24 §

En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska 
i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
25 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 

61



Styrdokument

2019-11-04 11(14)

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående 
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
26 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Deltagande i beslut
27 §

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 
nämnden fattar det med acklamation.

Överläggning
28 §

Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna 
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på 
detta. 
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 
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omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken. 
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.

Förslag
29 §

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt.

Omröstning
30 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på 
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. 
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren 
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna 
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av 
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 
föreskrifter i lag.
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Reservation
31 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram 
tills dess mötet avslutats.

Protokollsanteckning
32 §

I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin 
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

Justering och anslag av protokoll
33 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar 
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 
utfärdas för den direktjusterade paragrafen.

Utskott
34 §

Inom nämnden kan finnas ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av maximalt 5 
ledamöter och 5 ersättare. 
Om en ledamot uppsäger sig från sitt uppdrag i utskottet eller inte längre är 
valbar ska ledamoten skriftligen begära sig entledigad och nämnden ska snarast 
förrätta fyllnadsval.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
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Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan 
ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen. 
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter 
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.
Utskottet ska fatta beslut enligt fastställd delegeringsordning och bereda 
nämndens ärenden. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör 
beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden och förvaltningschefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga 
fram förslag till beslut.
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och 
arbetsuppgifter

Uppdrag och verksamhet
1 §

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer.

Nämndens ansvarsområde
2 §

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet och 
inom förskole- och fritidshemsverksamheten samt kommunens övriga uppgifter 
enligt skollagen (2010:800).
Nämndens uppgifter omfattar

 förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och pedagogisk omsorg,

 gymnasieskola och gymnasiesärskola, 

 kommunal vuxenutbildning, undervisning för vuxna med utvecklingsstörning 
eller förvärvad hjärnskada, uppdragsutbildning, svenska för invandrare (SFI) 
samt yrkeshögskoleutbildningar,

 tillsyn över fristående förskolor och fritidshem med enskild huvudman som 
inte anordnas vid en skolenhet,

 ha insyn i fristående verksamheter,

 handlägga ärenden om bidrag till fristående huvudmän.
Nämnden ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret och kommunens 
kontakter med näringsliv, universitet och högskolor i utbildningsfrågor.
Nämnden ansvarar även för det löpande arbetet med att upprätthålla god 
säkerhet, inklusive informationssäkerhet, och krisberedskap inom sina 
verksamheter. 
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Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
fullmäktige
3 §

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag.

Organisation inom verksamhetsområdet
4 §

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten.

Personalansvar
5 §

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen, 
med undantag för förvaltningschefer, och personal inom förvaltningen som 
tillhör annan nämnds i reglemente fastställda ansvarsområde1. Nämnden har 
hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 9 § 
kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”.

1 Detta innebär att nämnden inte är anställningsmyndighet för personal inom kulturskolan, 
folkbiblioteken och fritidsgårdsverksamheten, då dessa ingår i kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde.
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Ekonomisk förvaltning
6 §

Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av 
kommunfullmäktige. 
Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter 
som inte förvaltas av annan nämnd.
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.

Remisser
7 §

Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som 
helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att 
ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med 
andra nämnder för att ge ett heltäckande svar.

Information till allmänheten
8 §

Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens 
verksamhet.
Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda 
kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet 
med kommunens externa och interna webbplats.

Regelreformering
9 §

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen 
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera 
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens 
verksamhet.

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de 
ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på 
kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling.

Processbehörighet
10 §

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.
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Delgivningsmottagare
11 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
12 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med 
kontrasignering av sekreteraren.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
 Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Arkiv och registrering
13 §

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur 
information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och 
bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer 
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens 
centralarkiv upphör nämndens ansvar.

Behandling av personuppgifter
14 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. 
Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Information och samråd
15 §

Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder.
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Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden 
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Del 2 – Nämndens arbetsformer

Sammansättning
16 §

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Presidium
17 §

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en eller två vice ordförande. 
Viceordföranden/a ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Tidpunkt för sammanträden
18 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på 
första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie 
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att 
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern 
kontroll. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för 
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordföranden/a.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala 
e-post.
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Kallelse
19 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation 
för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive 
@almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid 
och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka, 
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i 
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.

Offentliga sammanträden
20 §

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.

Närvarorätt
21 §

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i överläggningarna. 
Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte 
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.
Förvaltningschef får närvara vid sammanträdena om nämnden inte särskilt 
beslutar annat. Förvaltningschefen har rätt att få ett yttrande antecknat i 
protokollet.
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Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens 
sammanträden i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ KL.

Ordföranden
22 §

Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs,
7. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
8. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 
utbildning inom nämndens verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
23 §

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 Nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
24 §

En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska 
i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra.
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Ersättares tjänstgöring
25 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående 
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
26 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Deltagande i beslut
27 §

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 
nämnden fattar det med acklamation.
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Överläggning
28 §

Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna 
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på 
detta. 
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken. 
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.

Förslag
29 §

är nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt.

Omröstning
30 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
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klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på 
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. 
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren 
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna 
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av 
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 
föreskrifter i lag.

Reservation
31 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram 
tills dess mötet avslutats.

Protokollsanteckning
32 §

I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin 
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

Justering och anslag av protokoll
33 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar 
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 
utfärdas för den direktjusterade paragrafen. 
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Utskott
34 §

Inom nämnden kan finnas ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av maximalt 5 
ledamöter och 5 ersättare. 
Om en ledamot uppsäger sig från sitt uppdrag i utskottet eller inte längre är 
valbar ska ledamoten skriftligen begära sig entledigad och nämnden ska snarast 
förrätta fyllnadsval.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan 
ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen. 
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter 
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.
Utskottet ska fatta beslut enligt fastställd delegeringsordning och bereda 
nämndens ärenden. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör 
beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden och förvaltningschefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga 
fram förslag till beslut.
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och 
arbetsuppgifter

Uppdrag och verksamhet
1 §

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer.

Nämndens ansvarsområde
2 §

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i vallag 
(2005:837) och övriga författningar som gäller allmänna val, val till 
Europaparlamentet samt genomförandet av folkomröstningar. Nämnden ska vid 
behov föreslå kommunfullmäktige om ändringar av valdistrikten.
Nämnden ansvarar även för det löpande arbetet med att upprätthålla god 
säkerhet, inklusive informationssäkerhet, och krisberedskap i sin verksamhet.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
fullmäktige
3 §

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag.
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Organisation inom verksamhetsområdet
4 §

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten.

Personalansvar
5 §

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen. 
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 9 § 
kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”1.

Ekonomisk förvaltning
6 §

Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av 
kommunfullmäktige. 
Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter 
som inte förvaltas av annan nämnd.
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.

Remisser
7 §
Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som 
helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att 
ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med 
andra nämnder för att ge ett heltäckande svar.

Information till allmänheten
8 §

Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens 
verksamhet.

1 Då nämnden normalt inte har någon fast förvaltningsorganisation omfattar nämndens 
personalansvar i regel endast de personer, huvudsakligen röstmottagare, som anställs specifikt 
som valfunktionärer i samband med val. Den ordinarie personal som handlägger valfrågor är i 
regel anställda av kommunstyrelsen och faller därmed under styrelsens personalansvar.
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Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda 
kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet 
med kommunens externa och interna webbplats.

Regelreformering
9 §

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen 
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera 
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens 
verksamhet.

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de 
ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på 
kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling.

Processbehörighet
10 §

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Delgivningsmottagare
11 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
12 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med 
kontrasignering av sekreteraren.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
 Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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Arkiv och registrering
13 §

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur 
information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och 
bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer 
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens 
centralarkiv upphör nämndens ansvar.

Behandling av personuppgifter
14 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. 
Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Information och samråd
15 §

Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden 
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Del 2 – Nämndens arbetsformer

Sammansättning
16 §

Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Presidium
17 §

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en vice ordförande. 
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
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Tidpunkt för sammanträden
18 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på 
första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie 
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att 
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern 
kontroll.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra 
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala 
e-post.

Kallelse
19 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation 
för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive 
@almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid 
och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka, 
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i 
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.
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Offentliga sammanträden
20 §

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.

Närvarorätt
21 §

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i överläggningarna. 
Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte 
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.

Ordföranden
22 §

Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs,
7. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
8. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 
utbildning inom nämndens verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
23 §

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 
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som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
24 §

En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska 
i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
25 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående 
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
26 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
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Deltagande i beslut
27 §

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 
nämnden fattar det med acklamation.

Överläggning
28 §

Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna 
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på 
detta. 
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken. 
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.

Förslag
29 §

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt.
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Omröstning
30 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på 
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. 
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren 
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna 
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av 
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 
föreskrifter i lag.

Reservation
31 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram 
tills dess mötet avslutats.

Protokollsanteckning
32 §

I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin 
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 
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Justering och anslag av protokoll
33 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar 
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 
utfärdas för den direktjusterade paragrafen. 
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Del 1 – Revisorernas ansvarsområden och 
arbetsuppgifter

Uppdrag och ansvarsområde
1 §

Revisorerna och lekmannarevisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas 
demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som 
bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisorerna 
har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all 
verksamhet som kommunen ansvarar för. Den övergripande revisionsuppgiften i 
kommunen är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om 
verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En 
väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av 
verksamheten.
Revisorerna ansvarar för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser.
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i skriften 
”God revisionssed i kommunal verksamhet 2014” (Sveriges kommuner och 
landsting).
Revisorerna ska ansvara för den kommunala granskningen enligt kommunallag 
(2017:725), KL, och annan lagstiftning som påverkar den kommunala 
revisorerna, utfärdade ägardirektiv för kommunala företag samt detta 
reglemente.

Rapportering till fullmäktige
2 §

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De 
sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs 
fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. I revisionsberättelsen 
förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till 
revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen bör lämnas till fullmäktige senast fem veckor efter det att 
styrelsen överlämnat årsredovisningen till revisorerna. 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport bör lämnas till styrelsen senast tre 
veckor efter det att styrelsen överlämnat delårsrapporten till revisorerna.
Revisorerna har möjlighet att i fullmäktige informera om revisorernas arbete och 
resultat. Revisorerna kan också initiera ärende i fullmäktige med anledning av 
sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. 
Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så 
snart som möjligt, efter att beredning skett.
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Organisation inom verksamhetsområdet
3 §

Revisorerna får inom ramen för sin budget anställa den personal, efter hörande 
av kommunfullmäktiges presidium, och anlita de sakkunniga som de behöver för 
sin granskning.
Revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder 
revisorerna.

Personalansvar
4 §

Revisorerna är anställningsmyndighet för eventuell personal som anställs för att 
biträda revisorerna. Revisorerna har hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som 
anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”.

Ekonomisk förvaltning
5 §

Fullmäktiges presidium utgör organ för beredning och granskning av 
revisorernas budget och verksamhet.
Revisorerna har budgetansvar inom de ramar som beslutats av 
kommunfullmäktige. 
Revisorerna underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina 
verksamheter som inte förvaltas av annan.
Revisorerna får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.

Processbehörighet
6 §

Revisorerna får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden som faller inom revisorernas verksamhetsområde.

Delgivningsmottagare
7 §

Delgivning med revisorerna sker med ordföranden eller annan person som 
revisorerna gemensamt beslutar.
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Undertecknande av handlingar
8 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från revisorerna ska på revisorernas 
vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordförande och vid förfall för denne den revisor som revisorerna utser.
En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är 
eniga om innehållet.
Revisorerna får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
revisorerna lämnade direktiv underteckna handlingar på revisorerna vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Arkiv och diarieföring
9 §

Revisorerna ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur 
information inom revisorernas ansvarsområde ska hanteras, registreras och 
bevaras. Revisorerna ansvarar även för att förvaltningen följer 
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens 
centralarkiv upphör revisorernas ansvar.

Behandling av personuppgifter
10 §

Revisorerna är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter 
som sker i dess verksamhet. 
Revisorerna ska utse dataskyddsombud.

Del 2 – Revisorernas arbetsformer
Sammansättning och mandattid
11 §

Fullmäktige utser revisorer, som väljs för en mandatperiod. Revisorerna tillsätts 
parlamentariskt – varje parti som i det senaste valet till kommunfullmäktige fått 
mandat i fullmäktige ska nominera en revisor. 
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat 
granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen.
Det första året i mandatperioden har revisorerna således två grupper av revisorer 
som arbetar parallellt.
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Bland kommunens revisorer, och efter förslag från dessa, utser fullmäktige 
lekmannarevisorer till kommunens aktiebolag och revisorer i kommunala 
stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

Ordförande och vice ordförande
12 §

Fullmäktige utser bland revisorerna en ordförande och en vice ordförande. 
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Revisorernas arbetsmöten och sammanträden
13 §

Revisorerna har arbetsmöten i granskningsarbetet och sammanträden i ärenden 
om sin förvaltning och om jäv. 
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.

Tidpunkt för arbetsmöten och sammanträden
14 §

Revisorerna har arbetsmöten och sammanträder på dag och tid som revisorerna 
bestämmer. Senast på första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa 
tiderna för ordinarie sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska 
samordnas för att underlätta en effektiv ärendegång, budget- och 
redovisningsprocess samt intern kontroll.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av revisorerna begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde 
ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de 
ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra 
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordföranden.
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 revisor 
snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala e-post.
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Kallelse
15 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till arbetsmöten och 
sammanträden. När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till 
arbetsmöte eller sammanträde ska den som varit revisor i nämnden längst tid 
göra detta (ålderspresidenten). Om flera revisorer har lika lång tjänstgöringstid 
ska den av dessa till åldern äldste revisorn vara ålderspresident.
Kallelse till arbetsmöte och sammanträde ska vara skriftlig och innehålla uppgift 
om tid och plats för mötet eller sammanträdet. 
Kallelse till arbetsmöte eller sammanträde ska tillgängliggöras för varje revisor 
senast 5 dagar före mötes- eller sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar 
distribueras på lämpligt sätt som revisorerna bestämmer. Utskick till 
förtroendevalda skickas till respektive @almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid 
och/eller på annat sätt.
Kallelsen till sammanträde bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till 
kallelsen ange om, och i så fall vilka, handlingar som finns förtecknade som 
beslutsunderlag (till exempel i tjänsteskrivelse) inte har bifogats.

Sekreterare
16 §

Ordföranden utser sekreterare vid revisorernas arbetsmöten och sammanträden.

Minnesanteckningar och protokoll
17 §

Vid arbetsmöten förs minnesanteckningar och vid sammanträden förs protokoll 
över revisonens beslut.

Närvarorätt
18 §

Revisorerna får kalla förtroendevald som inte är revisor eller ersättare i 
revisorerna att närvara vid arbetsmöte och sammanträde för att lämna 
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om 
revisorerna inte beslutar annat, får den som kallats delta i sammanträdet och i 
överläggningarna.
Revisorerna får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
revisorerna arbetsmöten och sammanträden.
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Kostnaden för granskning i kommunala bolag och 
stiftelser
19 §

Kommunens bolag och stiftelser svarar för kostnaderna för 
lekmannarevisorernas granskning av bolagen och stiftelserna. De svarar även för 
kostnaden för sakkunniga biträden som används i granskningen.

Ordföranden
20 §

Det åligger ordföranden att
1. leda revisorernas arbete och sammanträden,
2. kalla till arbetsmöte och sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas av revisorernas 

vid behov är beredda,
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av revisorerna,
5. bevaka att revisorernas beslut verkställs,
6. representera revisorerna vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 

och sammanträden om inte revisorerna bestämt annat i ett särskilt fall.
7. ansvara för att nya och redan aktiva revisorer får relevant utbildning inom 

revisorernas verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
21 §

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt arbetsmöte 
eller sammanträde eller en del av ett arbetsmöte eller sammanträde, får 
revisorerna utse en annan revisor som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit revisor i revisorerna längst tid. 
Om flera revisorer har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter 
av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/ vice 
ordförandens uppgifter.

Förhinder
22 §

En revisor som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett arbetsmöte eller 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till revisorerna ordförande. 
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Deltagande i beslut
23 §

En revisor som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En revisor som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
revisorerna fattar det med acklamation.

Överläggning
24 §

Den revisor eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna som vill 
yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på detta. 
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken. 
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.

Förslag
25 §

När revisorerna förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte revisorerna 
enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den revisor som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt.
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Omröstning
26 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att revisorerna avger sina röster efter upprop. 
Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får ingen revisor avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
klargör hur omröstningen ska gå till och vad revisorerna kan skriva på valsedeln. 
Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. Valsedeln ska 
vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren samlar upp 
valsedlarna. När alla revisorer avgett sina röster läses de avgivna rösterna upp en 
i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 
föreskrifter i lag.

Reservation
27 §

Om en revisor har reserverat sig mot ett beslut och revisor vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. Revisorn kan reservera sig mot ett beslut fram 
tills dess mötet avslutats.

Protokollsanteckning
28 §

I anslutning till ett ärende kan revisor med ordförandes medgivande få sin 
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
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Justering och anslag av protokoll
29 §

Protokollet justeras av ordföranden och en revisor. Justerarna undertecknar 
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en revisor. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 
utfärdas för den direktjusterade paragrafen. 
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och 
arbetsuppgifter

Uppdrag och verksamhet
1 §

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer.

Nämndens ansvarsområde
2 §
Nämnden ansvarar för:

 förvaltning av kommunens fastigheter, anläggningar, gator, skog, 
grönområden och vatten, 

 utarrendering, uthyrning eller annat upplåtande av rätt i fastigheter och 
byggnader som nämnden förvaltar. 

 köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel inom av 
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram. Nämnden har att köpa och sälja 
fastigheter eller del av fastigheter för ett värde på upp till 100 prisbasbelopp. 
Fastighetsköp och fastighetsavyttring som är av principiell beskaffenhet, 
strategisk eller annars av större vikt ska alltid underställas 
kommunfullmäktige oavsett belopp.

 förhyrning av lokaler för kommunens verksamheter med en hyrestid om max 
5 år och med en total hyreskostnad under hyresperioden understigande 100 
prisbasbelopp inklusive återställningskostnad och övriga kostnader relaterade 
till förhyrningen. 

 utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt 
som i av fullmäktige fattat budgetbeslut bedömts nödvändiga för att uppfylla 
kommunens lokalbehov på kort och lång sikt, eller som fullmäktige av annat 
skäl har beslutat ska genomföras.

Nämnden är räddningsnämnd och fullgör kommunens uppgifter inom 
räddningstjänsten inklusive uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, i båda fallen 
med undantag av tillsyn på kommunens egna byggnader och anläggningar.
Nämnden fullgör kommunens tillsyns- och prövningsuppgifter inom 
nedanstående områden enligt EU- förordning (98/2013) och lagen (2014:799) 
och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.
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Nämnden är trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen 
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, samt ansvarar för en god 
trafikmiljö och trafiksäkerhet inom kommunen. 
Nämnden är huvudman för kommunens VA-verksamhet.
Nämnden ansvarar även för:

 det löpande arbetet med att upprätthålla god säkerhet, inklusive 
informationssäkerhet, och krisberedskap inom nämndens verksamheter. 

 bidrag till enskilda vägar och företräder kommunen gentemot vägföreningar 
och vägsamfälligheter

 tillståndsgivning för grävande verksamhet

 lokalvård av kommunens verksamhetslokaler

 att upprätta trafikförordningsplan, kontroll av efterlevnad samt utfärda 
sanktionsavgifter vid överträdelse

 måltidsverksamhet inom kommunens förskolor, skolor och inom 
äldreomsorgen

 sotningsverksamhet

 beredning och handläggning av fackärenden inom renhållning, i de fall det 
inte ankommer på annan nämnd eller kommunalt bolag att göra detta.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
fullmäktige
3 §

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag.

Organisation inom verksamhetsområdet
4 §
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Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten.

Personalansvar
5 §

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen, 
med undantag för förvaltningschefer, och personal inom förvaltningen som 
tillhör annan nämnds i reglemente fastställda ansvarsområde1. Nämnden har 
hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 9 § 
kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”. 

Ekonomisk förvaltning
6 §

Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av 
kommunfullmäktige. 
Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter 
som inte förvaltas av annan nämnd.
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.

Remisser
7 §

Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som 
helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att 
ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med 
andra nämnder för att ge ett heltäckande svar.

Information till allmänheten
8 §

Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens 
verksamhet.
Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda 
kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet 
med kommunens externa och interna webbplats.

1 Detta innebär att nämnden inte är anställningsmyndighet för personal inom 
simskoleverksamhet, handläggning av föreningsbidrag och övrig fritidsverksamhet som ingår i 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
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Regelreformering
9 §

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen 
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera 
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens 
verksamhet.

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de 
ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på 
kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling.

Processbehörighet
10 §

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Delgivningsmottagare
11 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
12 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med 
kontrasignering av sekreteraren.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Arkiv och registrering
13 §

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur 
information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och 
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bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer 
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens 
centralarkiv upphör nämndens ansvar.

Behandling av personuppgifter
14 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. 
Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Information och samråd
15 §

Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden 
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Del 2 – Nämndens arbetsformer

Sammansättning
16 §

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.
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Presidium
17 §

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en vice ordförande. 
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Tidpunkt för sammanträden
18 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på 
första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie 
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att 
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern 
kontroll. Nämnden har normalt 6–8 sammanträden per år.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för 
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala 
e-post.

Kallelse
19 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation 
för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive 
@almhult.se-adress.
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I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid 
och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka, 
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i 
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.

Offentliga sammanträden
20 §

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.

Närvarorätt
21 §

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i överläggningarna. 
Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte 
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.
Förvaltningschef får närvara vid sammanträdena om nämnden inte särskilt 
beslutar annat. Förvaltningschefen har rätt att få ett yttrande antecknat i 
protokollet.
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens 
sammanträden i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ KL.

Ordföranden
22 §

Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
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6. bevaka att nämndens beslut verkställs,
7. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
8. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 
utbildning inom nämndens verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
23 §

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 nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
24 §

En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska 
i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
25 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående 
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 
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sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
26 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Deltagande i beslut
27 §

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 
nämnden fattar det med acklamation.

Överläggning
28 §

Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna 
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på 
detta. 
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken. 
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.
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Förslag
29 §

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt.

Omröstning
30 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på 
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. 
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren 
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna 
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av 
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 
föreskrifter i lag.

Reservation
31 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram 
tills dess mötet avslutats.
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Protokollsanteckning
32 §

I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin 
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
 

Justering och anslag av protokoll
33 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar 
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 
utfärdas för den direktjusterade paragrafen. 
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Del 1 – Styrelsens arbetsuppgifter och 
ansvarsområden

A. Allmänt om styrelsens uppgifter
Allmänt
1 §
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs 
i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen 
(styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver 
ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) 
och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 §
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en 
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Styrelsens övergripande uppgifter
3 §
Styrelsen ska:
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 

strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen 
annan nämnd,

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § 
kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,
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4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, 
dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, 
kommunikationssystem, och förtroendemannaregister,

5. leda och samordna kommunens arbete med säkerhetsskydd enligt 
säkerhetsskyddslagen (2018:585), samt övrigt arbete med säkerhet inklusive 
informationssäkerhet.

6. anställa kommunchef samt besluta om instruktion för denne,

7. anställa förvaltningschefer,

8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs,

9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,

10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,

11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 
förvaltningscheferna,

12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare,

13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet 
med kommunallagen,

14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

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

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas 
verksamhet
4 §
Styrelsen ska:
1. besluta om anställningsstopp,
2. besluta om strategiska personalfrågor,
3. besluta om stopp för ytterligare investeringar,
4. besluta om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande 

ramar: 1 000 000 kr,
5. besluta om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier,
6. besluta om etiska riktlinjer i kommunen,
7. fatta slutligt beslut när två nämnder är oense,

119



Styrdokument

2019-11-04 6(21)

8. uppdra åt nämnd att arbeta fram åtgärdsplaner när verksamheten inte bedrivs 
ändamålsenligt eller kostnadseffektivt samt vid budgetavvikelser.

9. Ge uppdrag eller instruktioner till nämnd i syfte att verka för att fullmäktiges 
beslut verkställs. Sådana uppdrag eller instruktioner får dock inte gälla 
nämndens myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i 
övrigt rör enskilda.

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättat om de beslut som har fattats 
med stöd av första stycket.

Företag och stiftelser
5 §
Styrelsen ska:
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade,

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och 
företagsledningarna/stiftelseledningarna,

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 
10 kap. 2–6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och 
stiftelser kommunen äger eller har intresse i,

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

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund
6 §
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
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Ekonomi och medelsförvaltning
7 §
Styrelsen ska:
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 

meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och 
upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som 
behövs för indrivning av förfallna fordringar,

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat 
att se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,

3. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,

4. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning,
6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning,
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser.

Förhandslån till föreningar i EU-projekt
Styrelsen har rätt att, inom en låneram på 500 000 kronor, räntefritt låna ut 
pengar till föreningar som ingår i EU-projekt för att utveckla landsbygden, där 
föreningen måste ligga ute med pengar till dess att projektet är avslutat och där 
likviditet saknas.

Delegering från fullmäktige
8 §
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt,
2. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 

bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,

3. tillstånd att använda kommunens vapen.
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa 
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas 
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av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet.1

Personalpolitiken
9 §
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att:
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare,

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare,

4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
10 §
Styrelsen ska:
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda mål, riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 

ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret,

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan 
enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv,

1 Nämnderna får i vissa fall svara på remisser ställda till kommunen som helhet. Vilka fall detta 
gäller framgår i respektive nämnds reglemente.
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7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över 
beredningen av motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt 
handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter
Processbehörighet
11 §
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att 
själv föra talan i målet.

Krisledning, höjd beredskap och totalförsvar
12 §
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1403) om 
totalförsvar och höjd beredskap samt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (krisledningsnämnd).
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:546) om 
utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i 
lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna 
och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Fysisk planering
13 §
Styrelsen ansvarar för:
1. den övergripande fysiska planeringen med översiktsplanering och fördjupade 

översiktsplaner.
2. antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner och 

områdesbestämmelser samt upphävande av fastighetsplaner.
3. strategisk planering av mark- och bebyggelsefrågorna för att främja 

bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet,
4. mark- och exploateringsverksamhet och till denna verksamhet hör rätten att 

teckna avtal med extern part i frågor som avser exploateringsverksamheten. 
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5. övergripande och strategiska frågor som rör kommunens fastigheter, 
fastighetsförvärv, anläggningar, gator, skogsförvaltning, grönområden, 
vattenförvaltning, VA-verksamhet och avfalls-/ renhållningsfrågor,

6. strategisk styrning av lokalförsörjningsprocessen för de kommunala 
verksamheterna,

Detaljplaner och områdesbestämmelser som är av större principiell beskaffenhet 
eller i övrigt av stor vikt ska beslutas av fullmäktige.

Arbetslöshetsnämnd
14 §
Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Arkivmyndighet
15 §
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
fullmäktige antaget arkivreglemente.

Anslagstavla och webbplats
16 §
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet på och ansvarar för kommunens externa och 
interna webbplatser.

Författningssamling
17 §
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och 
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. Nämnderna ska underrätta 
styrelsen om en ändring och dess innehåll så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Rådgivande organ
18 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens rådgivande organ:

 Kommunala pensionärsrådet

 Kommunala tillgänglighetsrådet

 Rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa
Kommunfullmäktige beslutar om bestämmelser för respektive råd i särskilt 
reglemente.

124



Styrdokument

2019-11-04 11(21)

B. Särskilt om styrelsens uppgifter inom det egna 
verksamhetsområdet

Uppdrag och verksamhet
19 §
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Styrelsen ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer.

Organisation inom verksamhetsområdet
20 §
Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten.

Personalansvar
21 §
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid 
kommunledningsförvaltningen2 och förvaltningscheferna. Styrelsen har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med 
undantag av de frågor som anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under 
rubriken ”Personalpolitiken”.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera
22 §

Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser.

Delgivningsmottagare
23 §

Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan 
anställd som styrelsen beslutar.

2 Med undantag för den personal som arbetar med allmänkulturell verksamhet. Kultur- och 
fritidsnämnden är anställningsmyndighet för denna personal.
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Undertecknande av handlingar
24 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser med 
kontrasignering av sekreteraren.
Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar. 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Behandling av personuppgifter
25 §
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer 
av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos 
fullmäktigeberedningar.
Styrelsen ska utse dataskyddsombud.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
26 §

Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur styrelsen har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar.
Styrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag.
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Information och samråd
27 §
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från styrelsen erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder.
Styrelsen ska samråda med nämnd när styrelsens verksamhet och/eller ärenden 
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet.
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Del 2 – Styrelsens arbetsformer

Mandattid
28 §
Kommunstyrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då valet 
förrättas till det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång.

Sammansättning
29 §
Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Presidium
30 §

Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och två vice ordförande. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Tidpunkt för sammanträden
31 §
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Senast på 
första sammanträdet varje år ska styrelsen fastställa tiderna för ordinarie 
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att 
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern 
kontroll. Styrelsen har normalt 11 sammanträden per år.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för 
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala 
e-post.
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Kallelse
32 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 
Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation för möteshantering. 
Utskick till förtroendevalda skickas till respektive @almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid 
och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka, 
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i 
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.

Offentliga sammanträden
33 §
Styrelsen 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
34 §
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till 
styrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
styrelsen.
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Närvarorätt
35 §
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid styrelsens 
sammanträden och delta i överläggningarna. 
Härutöver får styrelsen kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
styrelsen till sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om styrelsen inte 
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens 
sammanträden.
Kommunchefen får närvara vid sammanträdena om styrelsen inte särskilt 
beslutar annat. Kommunchefen har rätt att få ett yttrande antecknat i protokollet.
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden 
i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ kommunallagen.

Ordföranden
36 §
Det åligger ordföranden
1. att leda styrelsens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid 
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen,
6. bevaka att styrelsens beslut verkställs.
7. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 
utbildning inom styrelsens verksamhetsområde.
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och 
fullmäktige samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
37 §

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 
som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Kommunalråd
38 §

Styrelsens ordförande och 1:e vice ordförande benämns tillika kommunalråd i 
enlighet med kommunallagen 4 kap 2 §. 2:e vice ordförande benämns tillika 
oppositionsråd.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och oppositionsrådets uppgifter, 
ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

Förhinder
39 §

En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde ska i 
förväg underrätta kommunledningsförvaltningens kansli, som kallar den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

Ersättares tjänstgöring
40 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående 
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
41 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Deltagande i beslut
42 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
styrelsen fattar det med acklamation.

Överläggning
43 §

Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna 
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på 
detta. 
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken. 
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.
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Förslag
44 §

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt.

Omröstning
45 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på 
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. 
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren 
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna 
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av 
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 
föreskrifter i lag.

Reservation
46 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram 
tills dess mötet avslutats.
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Protokollsanteckning
47 §

I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin 
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 
styrelsens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

Justering och anslag av protokoll
48 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar 
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 
utfärdas för den direktjusterade paragrafen.
 
Utskott
49 §

Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett personalutskott. Utskotten ska 
bestå av vardera maximalt 5 ledamöter och 5 ersättare. 
Om en ledamot uppsäger sig från sitt uppdrag i ett utskott eller inte längre är 
valbar ska ledamoten skriftligen begära sig entledigad och styrelsen ska snarast 
förrätta fyllnadsval.
Inom ett utskott väljer styrelsen för den tid som styrelsen beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan 
ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda 
ordningen. 
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter 
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. 
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.
Utskott ska fatta beslut enligt fastställd delegeringsordning och bereda styrelsens 
ärenden. De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av 
utskottet om beredning behövs. Ordföranden och kommunchefen överlämnar 
sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag 
till beslut.
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2020-02-04 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 30 Överföring av investeringsmedel från 
utbildningsnämnden till tekniska nämnden
Ärendenummer KS 2019/147

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens begäran om omföring av 

investeringsmedel om 750 000 kr för aulan till tekniska nämnden.
2. Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens begäran om omföring av 

investeringsmedel om 100 000 kr för solskydd på Haganässkolan till tekniska 
nämnden.

3. Kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämnden och tekniska nämnden 
ska hantera de negativa budgetavvikelserna i sin helhet för projekten i 
respektive nämnds årsanalys.

4. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden ska hantera avvikelsen 
för det försenade projektet solskydd på Haganäs i investeringsuppföljningen 
2020. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen särskilt ska lyfta och 
hantera avvikelserna för dessa projekt i årsredovisningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden inkom 2019-11-27, § 173 med begäran om omföring av 
investeringsmedel från utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 till 
tekniska nämnden för investeringar enligt plan. Investeringsbudgeten ligger på 
utbildningsnämnden medan tekniska nämnden utför investeringen och tar 
utgifterna.
Eftersom år 2019 bokföringsmässigt redan är stängt när ärendet hanteras i 
kommunfullmäktige föreslås att respektive nämnd istället kommenterar 
avvikelser för projekten i sin helhet i respektive årsanalys.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 6

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18

 Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll § 173 daterat 2019-11-27

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19
_____

137



Sammanträdesprotokoll

2020-01-21 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 6 Överföring av investeringsmedel från UN till TN
Ärendenummer KS 2019/147

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att avslå utbildningsnämndens begäran om omföring av investeringsmedel 

om 750 tkr för aulan till tekniska nämnden.
2. Att avslå utbildningsnämndens begäran om omföring av investeringsmedel 

om 100 tkr för solskydd på Haganässkolan till tekniska nämnden.
3. Att utbildningsnämnden och tekniska nämnden hanterar de negativa 

budgetavvikelserna i sin helhet för projekten i respektive nämnds årsanalys.
4. Att tekniska nämnden hanterar avvikelsen för det försenade projektet 

solskydd på Haganäs i investeringsuppföljningen 2020. 
5. Att kommunstyrelsen särskilt lyfter och hanterar avvikelserna för dessa 

projekt i årsredovisningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Föreligger begäran om omföring av investeringsmedel från utbildningsnämndens 
investeringsbudget 2019 till Tekniska nämnden för investeringar enligt plan. 
Investeringsbudgeten ligger på utbildningsnämnden medan tekniska nämnden 
utför investeringen och tar utgifterna.
Eftersom år 2019 bokföringsmässigt redan är stängt när ärendet hanteras i 
kommunfullmäktige föreslås att respektive nämnd istället kommenterar 
avvikelser för projekten i sin helhet i respektive årsanalys.

 Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18

 Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll § 173 daterat 2019-11-27

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet skickas till 

För Åtgärd
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden
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Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 173 Investeringsbudget 2019 - överföring till tek-
niska nämnden
Ärendenummer UN 2018/40

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige överför 750 000 kr ur utbildningsnämndens 

investeringsbudget till tekniska nämnden, för arbeten utförda i 
Haganässkolans aula samt 100 tkr för solskydd.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har avsatt medel för modernisering av Haganässkolans aula
i samband med uppfräschningen av densamma. Tekniska förvaltningen har
beställt och genomfört hela arbetet. Utbildningsnämnden vill därför överföra
investeringsmedlen till tekniska nämnden. Samma gäller för solskydd på 
Haganässkolan.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19
_____

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten

UN 2018/40
2019.1991

2019-12-04
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Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson 
roger.johansson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Överföring av investeringsmedel till tekniska 
nämnden
Ärendenummer UN 2018/40

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har avsatt medel för modernisering av Haganässkolans aula 
i samband med uppfräschningen av densamma. Tekniska förvaltningen har 
beställt och genomfört hela arbetet. Utbildningsnämnden vill därför överföra 
investeringsmedlen till tekniska nämnden. Samma gäller för solskydd på 
Haganässkolan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige beslutar att överföra 750 000 kr ur 

utbildningsnämndens investeringsbudget till tekniska nämnden, för arbeten 
utförda i Haganässkolans aula samt 100 tkr för solskydd.

Roger Johansson Underskrift
Utbildningschef Titel

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten

UN 2018/40
2019.1992

2019-11-19
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Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson 
Ann-sofie.gangesson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Överföring investeringsmedel från 
Utbildningsnämnden till Tekniska nämnden
Ärendenummer KS 2019/147

Sammanfattning av ärendet
Föreligger begäran om omföring av investeringsmedel från utbildningsnämndens 
investeringsbudget 2019 till Tekniska nämnden för investeringar enligt plan. 
Investeringsbudgeten ligger på utbildningsnämnden medan tekniska nämnden 
utför investeringen och tar utgifterna.
Eftersom år 2019 bokföringsmässigt redan är stängt när ärendet hanteras i 
kommunfullmäktige föreslås att respektive nämnd istället kommenterar 
avvikelser för projekten i sin helhet i respektive årsanalys.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18

 Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll § 173 daterat 2019-11-27

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19

Ärendeberedning
Utbildningsnämnden har enligt tjänsteskrivelsen avsatt investeringsmedel (750 
tkr) i budget 2019 för modernisering av Haganässkolans aula i samband med 
uppfräschningen av densamma. Tekniska förvaltningen har beställt och 
genomfört hela arbetet. Samma ska enligt tjänsteskrivelsen gälla för 
investeringsbudget för solskydd (100 tkr) på Haganässkolan men efter 
avstämning med fastighetschefen så har tekniska förvaltningen ännu inte utfört 
investeringen på grund av att det varit för dåligt väder. Utbildningsnämnden har 
begärt överföring av investeringsmedlen om 850 tkr till tekniska nämnden för 
dessa åtgärder.
I utbildningsnämndens investeringsbudget framgår inte vilket projekt som avser 
investeringsbudget för aula eller solskydd på Haganässkolan. Vid närmare 
avstämning med förvaltningschef ska 750 tkr flyttas från investeringsprojekt 
26511 samt 100 tkr flyttas från investeringsprojekt 26000.
I tekniska nämndens investeringsbudget kan endast projektet 17015 
Haganässkolans aula hittas och för projektet finns ingen budget. Prognosen i 
delårsrapport 2 var 700 tkr. Dock är utfallet per dagens utfall hela 1 623 tkr. Det 
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innebär att tekniska nämnden, även om en budgetomföring från 
utbildningsnämnden till tekniska nämnden om 850 tkr sker, behöver förklara den 
negativa budgetavvikelsen. 
Då beslutet inte kommer hinna hanteras av kommunfullmäktige innan 2019 
stängs bokföringsmässigt föreslår därför kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå begäran om att överföra 
750 tkr för aulan från utbildningsnämnden till tekniska nämnden. Detta bör 
istället hanteras i nämndernas årsanalyser i löpande text och kommunstyrelsen 
bör specifikt lyfta detta i analysen av investeringsredovisningen så att detta inte 
hanteras som en vanlig avvikelse hos nämnderna vad gäller budgetomföringen.
Eftersom solskydd på Haganässkolan inte kunnat sättas upp ännu på grund av 
vädret innebär det att investeringen kommer belasta tekniska nämndens 
investeringsbudget för 2020. I investeringsredovisningen finns inget projekt för 
detta och några utgifter för detta har således inte registrerats hos tekniska 
nämnden utan här förutsätts att inget är upparbetat under 2019. Under 
förutsättningen att medel för solskydd på Haganäs ligger i potten på projekt 
26000 Investeringar UTB så föreslår kommunledningsförvaltningen 
kommunstyrelsen även här att avslå utbildningsnämndens begäran om omföring 
av investeringsmedel (100 tkr). Avvikelserna hanteras sedan i 
utbildningsnämndens årsanalys 2019 utifrån att projektet blivit försenat och som 
en avvikelse i tekniska nämndes investeringsuppföljning under 2020 med hänsyn 
tagen till utbildningsnämndens årsanalys.
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att avslå utbildningsnämndens begäran om omföring av investeringsmedel 

om 750 tkr för aulan till tekniska nämnden.
2. Att avslå utbildningsnämndens begäran om omföring av investeringsmedel 

om 100 tkr för solskydd på Haganässkolan till tekniska nämnden.
3. Att utbildningsnämnden och tekniska nämnden hanterar de negativa 

budgetavvikelserna i sin helhet för projekten i respektive nämnds årsanalys.
4. Att tekniska nämnden hanterar avvikelsen för det försenade projektet 

solskydd på Haganäs i investeringsuppföljningen 2020. 
5. Att kommunstyrelsen särskilt lyfter och hanterar avvikelserna för dessa 

projekt i årsredovisningen.

Ann-Sofie Gangesson Susann Pettersson
Redovisningsansvarig Kommunchef
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Beslutet skickas till

För Åtgärd
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden
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2020-02-04 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 32 Verksamhetsplan 2020
Ärendenummer KS 2019/150

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för 2020, enligt förslag daterat 

2019-11-29.
2. Kommunstyrelsen tilldelas 1 038 000 kronor av medel för framtids- och 

utvecklingssatsning. 
3. Förslag om nytt resultatmål i välfärdsprocessen ”I Älmhults kommun finns 

bostäder och livsmiljöer anpassade utifrån människors olika behov genom 
hela livet” hänvisas till budgetberedning 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
4. Kommunfullmäktige beslutar att omföra 400 000 kronor från projektet ”E-

handel” till nytt projekt ”Systemutveckling”.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–3
Kommunfullmäktige punkt 4

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2020.
Inom kommunledningsförvaltningen pågår ett stort utvecklingsarbete där rutiner 
och processer ses över för att kunna möta de krav som ställs på kommunens 
verksamheter både internt och externt med de resurser som tilldelats. 

Kommunledningsförvaltningen önskar få använda medel för framtids- och 
utvecklingssatsningen till att täcka delar av det befintliga utvecklingsarbete som 
pågår.

Ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet behöver till viss del byggas om 
och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet. Eftersom 
omprioritering behöver ske föreslår kommunledningsförvaltningen en omföring 
av investeringsbudgeten för ”E-handel” till ett nytt projekt ”Systemutveckling”.

145



Sammanträdesprotokoll

2020-02-04 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Ajournering
Kl. 11.35-11.40

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-17, § 182

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29

 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020, daterad 2019-11-29
 

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår som tillägg till beslutet:
Välfärdsprocessen
I Älmhults kommun finns bostäder och livsmiljöer anpassade utifrån människors 
olika behov genom hela livet. 
Elizabeth Peltola (C) föreslår att Eva Ballovarres tilläggsförslag hänvisas till 
budgetberedning 2021.
Elizabeth Peltola (C) föreslår att punkt 3 ”Att uppdra till kommunchef att 
återkomma 4 februari med åtgärdsplan för en budget i balans” i 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tas bort eftersom detta uppdrag 
redan är utfört. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller kommunledningens förslag till 
beslut enligt punkt 1, 2 och 4 samt att punkt 3 tas bort och finner att 
kommunstyrelsens bifaller förslaget. 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres tilläggsförslag mot Elizabeth Peltolas 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Elizabeth Peltolas förslag.
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 182 Verksamhetsplan 2020
Ärendenummer KS 2019/150

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2020.
Inom kommunledningsförvaltningen pågår ett stort utvecklingsarbete där rutiner 
och processer ses över för att kunna möta de krav som ställs på kommunens 
verksamheter både internt och externt med de resurser som tilldelats. 
Kommunledningsförvaltningen önskar få använda medel för framtids- och 
utvecklingssatsningen till att täcka delar av det befintliga utvecklingsarbete som 
pågår.

Ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet behöver till viss del byggas om 
och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet. Eftersom 
omprioritering behöver ske föreslår kommunledningsförvaltningen en omföring 
av investeringsbudgeten för ”E-handel” till ett nytt projekt ”Systemutveckling”.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29

 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020, daterad 2019-11-29
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson 
Ann-sofie.gangesson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020
Ärendenummer KS 2019/150

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020.
Inom kommunledningsförvaltningen pågår ett stort utvecklingsarbete där rutiner, 
processer ses över för att kunna möta de krav som ställs på kommunens 
verksamheter både internt och externt med de resurser som tilldelats. 
Kommunledningsförvaltningen önskar få använda medel för framtids- och 
utvecklingssatsningen till att täcka delar av det befintliga utvecklingsarbete som 
pågår.

Ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet behöver till viss del byggas om 
och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet. Eftersom 
omprioritering behöver ske föreslår kommunledningsförvaltningen en omföring 
av investeringsbudgeten för ”E-handel” till ett nytt projekt ”Systemutveckling”.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 - 3
Kommunfullmäktige punkt 4

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29

 Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2020, daterad 2019-11-29

Ärendeberedning
Kommunfullmäktige har 25 november 2019 beslutat om budgetram för 
kommunstyrelsen 2020.
Kommunstyrelsen har att besluta om verksamhetsplan 2020 bestående av 
aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2020, 
fördelning av driftbudget per verksamhet, investeringsbudget och områden som 
under året ska prioriteras inom arbetsmiljö.  
I driftsbudgetramen som presenteras i verksamhetsplanen är förutom beslutad 
budgetram (51 904 tkr) också lönerevisionen för 2019 (735 tkr) med. Den totala 
budgetramen 2020 är för Kommunstyrelsen 52 639 tkr. Av budgetramen är 
1 038 tkr avsatt till framtids- och utvecklingssatsningen.  Investeringsbudgeten 
är 7 280 tkr. 

148



Tjänsteskrivelse

2019-11-26 2(3)

Inom kommunledningsförvaltningen pågår ett stort utvecklingsarbete där rutiner, 
processer ses över för att kunna möta de krav som ställs på verksamheten både 
internt och externt med de resurser som tilldelas. Behov finns att bygga 
om/utveckla både ekonomisystemet (Raindance) och ärendehanteringssystemet 
(Evolution) för att kunna arbeta ändamålsenligt. Dessutom pågår arbetet förfullt 
med att utveckla PowerBI som ska ersätta befintligt beslutsstödsystem. Parallellt 
med detta pågår arbetet med digitalisering med kommunens 
digitaliseringsstrategen i spetsen. Utifrån ovan nämnda utvecklingsuppdrag ber 
kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen att få använda förvaltningens 
avsatta medel (1 038 tkr) för framtids- och utvecklingssatsning i sin befintliga 
verksamhet.  
Kommunledningsförvaltningen önskar få använda medel för framtids- och 
utvecklingssatsningen till att täcka delar av det befintliga utvecklingsarbete som 
pågår enligt följande:
Ombyggnad Raindance, 100 tkr
Ombyggnad Evolution, 100 tkr
Utveckling av PowerBI, 200 tkr
Digitaliseringsstrateg, 900 tkr
I föreslagen driftbudgeten från kommunledningsförvaltningen ligger en 
effektiviseringspost om 5 998 tkr. Om medel från avsatta framtids- och 
utvecklingssatsningen får användas så innebär det istället ett 
effektiviseringsbehov om 4 960 tkr. Arbete pågår i förvaltningen för att ta fram 
besparingsförslag för en budget i balans. 
Sedan budgetförslaget lämnades in i juni har behovet av investeringsbudget 
inom ekonomi- och kansliavdelningen ändrats. Införandet av marknadsplatsen är 
klart och projektet ”E-handel” (400 tkr) kommer inte behövas under 2020. 
Däremot behöver ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet byggas om 
och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet. Därför 
föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att omföra investeringsbudgeten för ”E-handel” till ett nytt 
projekt ”Systemutveckling”. På så vis kan investeringsmedel som är avsatta för 
ekonomisystemet även användas för att utveckla ärendehanteringssystemet.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Att fastställa Verksamhetsplan 2020, daterad 2020-11-29.
2. Att tilldela kommunstyrelsen 1 038 tkr, av medel för Framtids- och 

utvecklingssatsning. 
3. Att uppdra till kommunchef att återkomma 4 februari med åtgärdsplan för en 

budget i balans.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige 
4. Att omföra 400 tkr från projektet e-handel till nytt projekt 

”Systemutveckling”.
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Ann-Sofie Gangesson Susann Pettersson
Redovisningsansvarig Kommunchef

Beslutet skickas till

För Åtgärd
Kommunstyrelsen
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Verksamhetsplan 2020

Kommunstyrelsen
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1 Nämndens uppdrag
Styrelsen ska utifrån sitt reglemente leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders 
verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs 
i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). 
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd, arbetslöshetsnämnd och arkivmyndighet. 

2 Resultatmål

2.1 Resultatmål 1
I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.

2.1.1 Aktivitet 1
En kartläggning ska genomföras i samarbete med Individ- och familjeomsorg vid 
Socialförvaltningen, för att få en samlad bild av de personer som varit i försörjningsstöd under en 
längre tid, och för att kunna lotsa dem till aktiviteter som möjliggör att de kommer närmre 
arbetsmarknaden. 

Arbeta för att ta fram praktikplatser inom kommunens verksamheter, samt i privata näringslivet, för 
målgruppen som uppbär försörjningsstöd.

Huvudprocess Resultatmål
Utbildning- och 
arbetsmarknadsprocess

I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år

Samhällsutvecklingsprocess I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och vairerat fritids- och 
kulturutbud och mötesplatser

Samhällsutvecklingsprocess I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen 
sker i kommunens olika delar.  

Samhällsutvecklingsprocess I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill 
starta företag eller utveckla ditt företag. 

Samhällsutvecklingsprocess I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla 
timmar

Samhällsutvecklingsprocess I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja 
bygga ditt hus inom 6 mån. 
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2.2 Resultatmål 2
I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud och 
mötesplatser.

2.2.1 Aktivitet 2
Ett genomtänkt friluftslivsarbete bidrar till en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Nu startas 
en process kring att ta tillvara och utveckla kommunens friluftsliv.  

2.2.2 Aktivitet 3
I detaljsplansarbetet ska behovet av mötesplatser alltid beaktas.

2.2.3 Aktivitet 4
Skapa en samlad digital plattform, ”Upplev Älmhult”, för Älmhults kommun i sin helhet.

2.3 Resultatmål 3
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens 
olika delar.

2.3.1 Aktivitet 5 
För att öka attraktiviteten ska en lotstjänst för nyinflyttade och de som funderar på att flytta till 
Älmhult tas fram i form av en sida på webben, där samlas information om att starta företag, hitta 
boende, jobb och studier samt fritidsaktiviteter mm. 

2.3.2 Aktivitet 6
Tillskapa fler tomter för egna hem på attraktiva platser. 

2.4 Resultatmål 4 
I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller 
utveckla ditt företag. 

2.4.1 Aktivitet 7
Införa servicecenter, en väg in i kommunen, stöd i olika frågor.

2.4.2 Aktivitet 8
Införa evenemangs- och företagslots som förenklar och samordnar företagens kontakter med 
kommunen. Införandet sker i samband med starten av servicecenter. 

2.5 Resultatmål 5
I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla timmar.

2.5.1 Aktivitet 9
Skapa och utveckla kvalitativa e-tjänster.

2.5.1 Aktivitet 10
Utveckla informationen på hemsidan.
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2.6 Resultatmål 6
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6 
mån. 

2.6.1 Aktivitet 11
Ta fram detaljplaner som möjliggör för attraktiva boenden.

2.6.2 Aktivitet 12
Utveckla en kartfunktion för att på ett enkelt sätt visa var lediga tomter finns. 

3 Ekonomi
3.1 Drift

tkr BOKSLUT BUDGET BUDGET
Vsht 3 pos 2018 2019 2020
Politisk verksamhet 3 593 4 915 6 033
Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 272 992 1 221
Näringslivsfrämjande åtgärder 882 1 470 1 769
Konsument- och energirådgivning 209 225 225
Turistverksamhet 948 831 845
Miljö- hälsa och hållbar utveckling 796 774 774
Allmän kulturverksamhet 523 561 824
Flyktingverksamhet -5 0 0
Arbetsmarknadsåtgärder 795 1 709 1 890
Buss-, bil- och spårbunden trafik 2 415 3 060 5 000
Gemensamma verksamheter 36 995 39 069 38 992
Framtids- och utvecklingssatsning 1 038
Effektiviseringspost 0 -1 224 -5 971
Summa 47 423 52 382 52 639

Lönerevisionen för år 2020 är inte inkluderad, Budget 2019 avser anslag per 1/10 - 2019.

tkr BOKSLUT BUDGET BUDGET
Avdelningar 2018 2019 2020
Kommunledning 4 231 7 180 7 363
Ekonomi- och kansliavdelning 16 460 18 120 19 104
HR-avdelning 11 092 12 831 13 568
Kommunikationsavdelning 5 308 5 816 6 275
IT-avdelning 1 369 2 532 1 966
Planeringsavdelning 8 964 7 127 9 296
Framtids- och utvecklingssatsning 1 038
Effektiviseringspost 0 -1 224 -5 971
Summa 47 423 52 382 52 639
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Den stora skillnaden mellan budget 2019 och budget 2020 är:

 Kommunfullmäktige har omfört 600 tkr till kommunstyrelsen avseende nämndsekreterare. Det 
innebär att kommunstyrelsen inte ska debitera nämnder för detta mer.

 Kommunfullmäktige har omfört 600 tkr till kommunstyrelsen avseende e-handel. Det innebär att 
kommunstyrelsen inte ska debitera nämnder för motsvarande.

 Kommunfullmäktige har beslutat att 1 038 tkr av kommunstyrelsens ram ska avse framtids- och 
utvecklingssatsning. Dessa medel får endast disponeras av förvaltningen under förutsättning att 
kommunstyrelsen godkänt disponering.

Beslutade tilläggsuppdrag till kommunchefen är:

 Återkomma med förslag på hur administrativt samarbete med andra kommuner kan genomföras.

 Utreda möjligheter för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Förslag för utredning till 
exempel fastighetsskötsel, park/gata och lämplig administration.

 Utreda möjligheter att samordna verksamhet för ökat fokus på näringslivsarbete, internt och med 
externa parter.

3.2 Investeringsbudget

Under 2020 finns investeringsmedel avsatta för renovering av uttjänta busskurer.   
Medel för digitalisering används för kommunövergripande digitaliseringsprojekt. IT-
inventarier används för inköp av hårdvara och konsulter löpande. Medan projektet 
Nätverksutrustning används för inköp av nätverksutrustning, trådlösa nät med mera.
Under 2020 är det återigen dags att byta ut kommunens centrala datacenter med servrar och 
central nätverksutrustning. Detta görs vart femte år.
Införandet av marknadsplatsen är klart och projektet ”E-handel” (400 tkr) kommer inte 
behövas under 2020. Däremot behöver ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet 
byggas om och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet, vilket är 
en naturlig fortsättning för projektet.

Kommunstyrelsen Tkr
Ack budget 
tom 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031

Summa 
2020-
2031

Busskurer Inkomst 0
Utgift 180 180 360
Netto 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360

Digitalisering Inkomst 0
Utgift 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 14 000
Netto 0 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 14 000

IT-inventarier Inkomst 0
Utgift 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000
Netto 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000

Nätverksutrustning Inkomst 0
Utgift 700 500 500 1 700
Netto 0 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700

Utbyte datacenter Inkomst 0
Utgift 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000
Netto 0 3 000 0 0 0 0 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 12 000

E-handel Inkomst 0
Utgift 400 400
Netto 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400

Summa 0 7 280 3 680 2 500 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 2 000 40 460
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4. Arbetsmiljö

Arbetsmiljö-
utveckling

Sjuktal Arbetssätt 
systematiskt 
arbetsmiljö-
arbete

Jämställdhet/
mångfald

Fokus det 
kommande året

Fokus på psykosocial 
arbetsmiljö

Bibehålla de låga 
sjuktalen

Årlig 
uppföljning 

Bibehålla god 
kultur

Handlingsplan/
åtgärder 

Gå igenom och se 
över:
- Möteskultur
- Rutiner/processer 
- Tydliggöra och 
fokusera på 
uppdraget 

Se handlings-
plan för arbets-
miljöutveckling

- Kartläggning 
av frisknärvaro

Begära in och 
sammanställa 
årlig 
uppföljning 
från samtliga 
avdelningar.

- Intern 
utbildning av 
SAM-
processen och 
systemen för 
chefer

Diskutera på APT 
till exempel genom 
att genomföra 
Prevents Inkludo, 
som är ett digitalt 
spel som handlar 
om inkludering och 
hur man på 
arbetsplatsen 
förebygger 
kränkning. 
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2020-02-04 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 33 Förbundsordning för VoB Kronoberg 2020
Ärendenummer KS 2019/142

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige antar reviderad förbundsordning enligt förslaget daterat 
2019-11-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för kommunalförbundet VoB Kronoberg har inkommit med förslag 
till reviderad förbundsordning.
Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje 
medlemskommuns fullmäktige. 
Socialnämnden har inget att erinra.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 8

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-26

 Socialnämndens beslut 2019-12-18, § 131

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-10

 Förslag reviderad förbundsordning daterat 2019-11-01

 Följebrev Förbundsordning VoB Kronoberg daterad 2019-11-20
_____
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2020-01-21 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 8 Förbundsordning för VoB Kronoberg 2020
Ärendenummer KS 2019/142

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen föreslås besluta

 Att föreslå kommunfullmäktige besluta anta reviderad förbundsordning 
utefter förslaget daterat 2019-11-01

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Direktion för kommunalförbundet VoB Kronoberg har inkommit med förslag till 
reviderad förbundsordning för kommunalförbundet VoB Kronoberg.
Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje 
medlemskommuns fullmäktige. 

Socialnämnden har inget att erinra.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-26

 Socialnämndens beslut 2019-12-18, § 131

 Förslag reviderad förbundsordning 2019-11-01

 Följebrev Förbundsordning VoB Kronoberg 191120
_____

Beslutet skickas till
 
För kännedom
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
VoB Kronoberg
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Socialförvaltningen
Amanda Svensson 
amanda.svensson@almhult.se

Socialnämnden

VoB Kronobergs förbundsordning
Ärendenummer SOC 2019/74

Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet VoB Kronoberg har lagt fram ett förslag till reviderad 
förbundsordning till sina medlemskommuner där varje kommunfullmäktige har 
att fatta beslut om godkännande eller icke godkännande. Gjorda ändringar i den 
reviderade förbundsordningen syftar till att anpassa skrivning till aktuella 
förhållanden. Det klargörs tydligt att huvuddelen av kommunalförbundets 
uppdrag fullgörs av VoB Syd AB och att Kronoberg endast svarar för driften av 
Familjerådgivningen. Den reviderade förbundsordningen korrigerar även 
paragrafhänvisningar utefter den nya kommunallagen. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-10

 Förslag reviderad förbundsordning daterad 2019-11-01

 Följebrev förslag till reviderad Förbundsordning för VoB Kronoberg daterad 
2019-11-20

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige antar VoB Kronobergs reviderade förbundsordning 
utefter förslaget daterat 2019-11-01

Amanda Svensson Jenny Smedberg
Nämndsekreterare Socialchef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige
För kännedom
VoB Kronoberg
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2019-12-18 Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 131 VoB Kronobergs förslag till reviderad 
förbundsordning
Ärendenummer SOC 2019/74

Socialnämndens beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige antar VoB Kronobergs reviderade förbundsordning 
utefter förslaget daterat 2019-11-01

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet VoB Kronoberg har lagt fram ett förslag till reviderad 
förbundsordning till sina medlemskommuner där varje kommunfullmäktige har 
att fatta beslut om godkännande eller icke godkännande. Gjorda ändringar i den 
reviderade förbundsordningen syftar till att anpassa skrivning till aktuella 
förhållanden. Det klargörs tydligt att huvuddelen av kommunalförbundets 
uppdrag fullgörs av VoB Syd AB och att Kronoberg endast svarar för driften av 
Familjerådgivningen. Den reviderade förbundsordningen korrigerar även 
paragrafhänvisningar utefter den nya kommunallagen. 

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-10

 Förslag reviderad förbundsordning daterad 2019-11-01

 Följebrev förslag till reviderad Förbundsordning för VoB Kronoberg daterad 
2019-11-20

_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige
För kännedom
VoB Kronoberg
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Till Kommunfullmäktige  

 

 

Förslag till reviderad Förbundsordning för Kommunalförbundet VoB Kronoberg 

 

Kommunalförbundet VoB Kronobergs medlemmar är kommunerna i Kronobergs län: Alvesta, 

Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. 

 

Ändamålet med VoB Kronoberg är att tillse att kommunernas behov av insatser för barn, ungdomar, 

familjer och missbrukare enligt de bestämmelser som anges i socialtjänstlagen (SOL) och lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), tillgodoses. VoB Kronoberg fullgör sedan 2004 till 

största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt 

driver VoB Kronoberg numera endast Familjerådgivningen för medlemskommunerna.  

 

Förslaget syftar till att revidera och anpassa skrivningarna i Förbundsordningen till aktuella 

förhållanden, vilket innebär: 

• att klargöra att huvuddelen av Kommunalförbundets uppdrag numera fullgörs av VoB Syd AB 

och att VoB Kronoberg endast svarar för drift av Familjerådgivningen. 

• att korrigera hänvisningar till paragrafer i överenstämmelse med den nya Kommunallagen.  

• att VoB Kronoberg skall ha en revisor samt en ersättare. 

 

Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje medlemskommuns fullmäktige. 

Förslag till reviderad förbundsordning bifogas. 

 

Växjö 2019-11-20 

 

 

Direktion för Kommunalförbundet VoB Kronoberg 

 

Oliver Rosengren (M) Växjö   Magnus Carlberg (S) Tingsryd  

Monica Widnemark (S) Lessebo    Sebastian Ohlsson (S) Alvesta   

Bo Ederström (M) Ljungby   Sven Jansson (C) Markaryd   

Lars-Erik Hammarström (S) Uppvidinge Marie Rosenqvist (M) Älmhult 
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                                                                  Datum 2019-11-01 

 

1 

 
 
Förbundsordning VoB Kronoberg 
 
Gäller från och med den 2020-01-01  
 
 
1 §  MEDLEMMAR, SÄTE OCH ÄNDAMÅL  
 
Kommunalförbundets namn är VoB Kronoberg och har sitt säte i Växjö.  
 
Medlemmar i VoB Kronoberg är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, 
Växjö och Älmhults kommuner. 
 
Ändamålet med VoB Kronoberg är att tillse att kommunernas behov av insatser för barn, 
ungdomar, familjer och missbrukare enligt de bestämmelser som anges i socialtjänstlagen 
(SOL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), tillgodoses. Uppdraget 
omfattar HVB (hem för vård eller boende), Familjehem och Familjerådgivning. VoB 
Kronoberg medges också att, när medlemmarna så önskar, vara huvudman för andra 
kommunala kompetensområden, företrädesvis sociala verksamheter, annan vård och 
omsorg, boende samt rådgivning.  
 
VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av 
VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver VoB Kronoberg endast familjerådgivning för 
medlemskommunerna. VoB Kronoberg är huvudman för familjerådgivningen och ansvarar 
för drift, planering och utveckling. 
 
 
2 §  ORGANISATION 
 
VoB Kronoberg är organiserat med förbundsdirektion som tillika är förbundsstyrelse (KL 9 kap. 
5 §). 
 
 
3 §  LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE 
 
Direktionen består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje medlems fullmäktige väljer 
vardera en ledamot och en ersättare. Mandattiden för ledamot och ersättare är 4 år räknat från 
1:a januari året efter det då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
Direktionen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för mandatperioden (KL 9 kap. 3 
och 4 §§). En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i VoB Kronobergs direktion endast 
välja den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige (KL 9 kap. 7 §). 
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4 §  REVISORER OCH REVISORSERSÄTTARE 
 
VoB Kronoberg skall revideras av revisor som är gemensam för förbundsmedlemmarna. 
Kommunfullmäktige i Växjö utser en revisor och en revisorsersättare (KL 9 kap. 12 §). Beslut om 
val av gemensam revisor och revisorsersättare sker efter samråd mellan VoB:s medlemmar. 
Revisor och revisorsersättare utses för fyra år räknat från 1:a januari året efter det att allmänna 
val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Till revisor och revisorsersättare kan väljas 
någon som har rösträtt vid val till någon av medlemmarnas fullmäktige (KL 9 kap. 7 §).   
Revison genomförs i enlighet med vad som anges i KL 9 kap. 13 och 15 §§).   
 
 
5 §  EKONOMISKA FÖRMÅNER 
 
Direktionen fastställer, vid sitt första sammanträde årligen, årsarvode till ordföranden och 
vice ordföranden med giltighet från 1 januari respektive år. Direktionen beslutar även om 
arvoden och andra ekonomiska förmåner till organ som direktionen inrättar. 
 
 
6 §  RÄTT ATT VÄCKA ÄRENDE 
 
Förbundsmedlem har rätt att genom kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen väcka 
ärenden i direktionen. 
 
 
7 §  PROTOKOLL OCH KUNGÖRELSER 
 
Tillkännagivande av VoB Kronobergs justerade protokoll och kungörelser skall ske på Växjö 
kommuns anslagstavla, på kommunens webbplats.  
 
 
8 §  ANDEL I TILLGÅNGAR OCH SKULDER 
 
VoB Kronobergs medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till av SCB framräknat garanterat skatteunderlag justerat för utjämningsbidrag eller 
utjämningsavgift. Nu angivna grunder tillämpas också vid skifte av VoB’s behållna tillgångar. 
Skatteunderlagets beräkningsgrund skall ske utifrån det underlag som föreligger den 31 januari 
det år fråga härom aktualiseras. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist i 
det fall förbundet saknar tillgångar att betala sina skulder för verksamheten. 
 
Kostnader för VoB’s verksamhet skall, i den mån de inte täcks av vårdavgifter, täckas genom 
bidrag från medlemmarna. Fördelning av kostnaderna mellan medlemmarna sker utifrån 
samma grunder som anges i föregående stycke.  
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9 §  BUDGETPROCESS OCH STYRNING 
 
Direktionen för VoB Kronoberg har årligen att besluta om budget och en planmässig beskrivning 
av de följande tre åren. Senast den 30 september skall samråd ha skett med medlemmarna som 
då beretts tillfälle att lämna synpunkter på budgetförslaget. Budgeten skall vara fastställd före 
oktober månads utgång. Budgetsammanträdet är offentligt och skall kungöras på det sätt som 
anges i direktionens reglemente och 7 § ovan.  
 
 
10 §  UTTRÄDE 
 
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur VoB Kronoberg. Uppsägning skall ske senast den 1 
juli och uppsägningstiden är 2 år räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Vid utträde ur VoB 
Kronoberg skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den 
utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och 
skulder som gäller vid ingången av det år då medlemmen utträder ur förbundet, (8 § ovan).  
 
Vid utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som 
föranleds av utträdet.  
 
När en förbundsmedlem utträtt ur VoB Kronoberg upphör medlemmens ansvar för förbundets 
skulder om inte annat har överenskommits mellan den utträdande medlemmen och de 
kvarvarande medlemmarna.  
 
 
11 §  LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 
 
Om en slutlig uppgörelse mellan VoB Kronoberg, den utträdande medlemmen och övriga 
medlemmar inte har nåtts när uppsägningstiden i 10 § första stycket är till ända så skall 
förbundet omedelbart träda i likvidation.  
 
VoB Kronoberg skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom 
samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.  
 
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.  
 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidation skall den i 8 § angivna 
fördelningsgrunden gälla.  
 
När VoB Kronoberg trätt i lividation skall dess egendom, i den mån det behövs för likvidationen, 
förvandlas till likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får 
tillfälligt fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning 
för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i 
sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen.  
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.  
 
En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av 
direktionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det 
slutredovisningen delgavs medlemmen.  
 
Om det framkommer någon tillgång för VoB Kronoberg efter dess upplösning eller om talan 
väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare 
likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas.  
 
När likvidationsuppdraget är fullgjort skall direktionen besluta om vilken av medlemmarna som 
skall överta vården av de handlingar som tillhör VoB Kronobergs arkiv. 
 
 
12 §  TVISTER 
 
Vid tvister mellan VoB Kronoberg och medlem skall, om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse, tvisten avgöras i allmän domstol.  
 
 
13 §  ÄNDRING AV FÖRBUNDSORDNINGEN 
 
Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje medlems fullmäktige. 
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Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt 
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Förslag till reviderad förbundsordning VoB 
Kronoberg
Ärendenummer KS 2019/xxxx

Sammanfattning av ärendet
Direktion för kommunalförbundet VoB Kronoberg har inkommit med förslag till 
reviderad förbundsordning för kommunalförbundet VoB Kronoberg.
Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje 
medlemskommuns fullmäktige. 

Socialnämnden har inget att erinra.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-26

 Socialnämndens beslut 2019-12-18, § 131

 Förslag reviderad förbundsordning 2019-11-01

 Följebrev Förbundsordning VoB Kronoberg 191120

Ärendeberedning
Föreligger förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet VoB 
Kronoberg. Kommunalförbundet VoB Kronobergs medlemmar är kommunerna i 
Kronobergs län: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, 
Växjö och Älmhult.

Ändamålet med VoB Kronoberg är att tillse att kommunernas behov av insatser 
för barn, ungdomar, familjer och missbrukare enligt de bestämmelser som anges 
i socialtjänstlagen (SOL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU), tillgodoses. VoB Kronoberg fullgör sedan 2004 till största delen 
sitt uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg. 
Verksamhetsmässigt driver VoB Kronoberg numera endast Familjerådgivningen 
för medlemskommunerna. 

Förslaget syftar till att revidera och anpassa skrivningarna i Förbundsordningen 
till aktuella förhållanden, vilket innebär:
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 att klargöra att huvuddelen av Kommunalförbundets uppdrag numera fullgörs 
av VoB Syd AB och att VoB Kronoberg endast svarar för drift av 
Familjerådgivningen.

 att korrigera hänvisningar till paragrafer i överenstämmelse med den nya 
Kommunallagen. 

 att VoB Kronoberg skall ha en revisor samt en ersättare.
Av socialnämndens reglemente framgår att socialnämnden fullgör kommunens 
uppgifter inom ovan områden. Ärendet har därför sänts på remiss till 
socialnämnden. Socialnämnden har inget att erinra.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

 Att föreslå kommunfullmäktige besluta anta reviderad förbundsordning 
utefter förslaget daterat 2019-11-01

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
VoB Kronoberg
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2020-02-04 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 36 Svar på motion (C) om paus i arbetet med 
inventeringar av enskilda avlopp
Ärendenummer KS 2018/108

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) föreslår i motion daterad 2018-08-27 att Älmhults kommun 
pausar inventeringen av enskilda avlopp. Därtill föreslår motionären att 
kommunen inhämtar ny forskning och kunskap om teknikutveckling kring 
enskilda avlopps påverkan på miljön samt om den finska modellen. 
Motionen har remitterats till miljö- och byggnämnden för yttrande. Miljö- och 
byggnämnden föreslog 2018-10-22, § 88 att kommunfullmäktige ska avslå 
motionen. Av nämndens yttrande framgår att en paus av inventering av enskilda 
avlopp motverkar kommunens miljöplan och är inte i linje med 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Därtill framgår det av yttrandet att miljö- 
och byggförvaltningen redan inhämtar kunskap och aktuell forskning 
kontinuerligt och gör rimlighetsbedömningar löpande. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 10
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08
 Miljö- och byggnämndens beslut 2018-10-22, § 88
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-16
 Miljö- och byggförvaltningens skrivelse ”Kommentarer och övervägande till 

motion (C) om paus i inventeringen av enskilda avlopp” 
 Motion (C) om att pausa arbetet med inventering av enskilda avlopp daterad 

2018-08-27
_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 10 Svar på motion (C) om paus i arbetet med 
inventeringar av enskilda avlopp
Ärendenummer KS 2018/108

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun pausar 
inventeringen av enskilda avlopp. Därtill föreslår motionären att kommunen 
inhämtar ny forskning och kunskap om teknikutveckling kring enskilda avlopps 
påverkan på miljön samt om den finska modellen. 
Motionen har remitterats till miljö- och byggnämnden för yttrande. Miljö- och 
byggnämnden föreslog den 22 oktober 2018 att kommunfullmäktige avslår 
motionen. Av nämndens yttrande framgår att en paus av inventering av enskilda 
avlopp motverkar kommunens miljöplan och är inte i linje med 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Därtill framgår det av yttrandet att miljö- 
och byggförvaltningen redan inhämtar kunskap och aktuell forskning 
kontinuerligt och gör rimlighetsbedömningar löpande. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08
 Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2018-10-22 § 88
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-16
 Miljö- och byggförvaltningens skrivelse ”Kommentarer och övervägande till 

motion (C) om paus i inventeringen av enskilda avlopp” 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-08-27 § 177
 Motion (C) om att pausa arbetet med inventering av enskilda avlopp 

inkommen den 27 augusti 2018
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson 
daniel.nilsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion (C) om att pausa arbetet med 
inventering av enskilda avlopp
Ärendenummer KS 2018/108

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun pausar 
inventeringen av enskilda avlopp. Därtill föreslår motionären att kommunen 
inhämtar ny forskning och kunskap om teknikutveckling kring enskilda avlopps 
påverkan på miljön samt om den finska modellen. 
Motionen har remitterats till miljö- och byggnämnden för yttrande. Miljö- och 
byggnämnden föreslog den 22 oktober 2018 att kommunfullmäktige avslår 
motionen. Av nämndens yttrande framgår att en paus av inventering av enskilda 
avlopp motverkar kommunens miljöplan och är inte i linje med 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Därtill framgår det av yttrandet att miljö- 
och byggförvaltningen redan inhämtar kunskap och aktuell forskning 
kontinuerligt och gör rimlighetsbedömningar löpande. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08
 Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2018-10-22 § 88
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-16
 Miljö- och byggförvaltningens skrivelse ”Kommentarer och övervägande till 

motion (C) om paus i inventeringen av enskilda avlopp” 
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-08-27 § 177
 Motion (C) om att pausa arbetet med inventering av enskilda avlopp 

inkommen den 27 augusti 2018

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Daniel Nilsson Roland Eiman
Kommunsekreterare Kommunchef
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Miljö- och byggförvaltningen 
Ann-Sofi Persson   
ann-sofi.persson@almhult.se 
 

Miljö- och byggnämnden 

 

Svar på motion (C) om att pausa i inventering  
Ärendenummer MOB 2018/26 

Ärendenummer EDP 2018-M0812  

Ärendenummer Ks 2018/108  

 

Sammanfattning av ärendet 

Elizabeth Peltola ( C) har i en motion föreslagit att pågående inventering av 

enskilda avlopp pausas samt att kommunen inhämtar ny forskning och kunskap 

om teknikutveckling kring enskilda avlopps påverkan på miljön samt om den 

finska modellen.  

 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige  

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-11 

• Kommentarer och överväganden till motion (C) om paus i inventeringen av 

enskilda avlopp, daterad 2018-10-11 

• Centerpartiets motion daterad 2018-08-23 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggförvaltningen anser att motionen om att pausa i inventeringen 

och att kommunen ska inhämta ny forskning kring enskilda avlopps påverkan på 

miljön samt den finska modellen ska avslås. Anledningen är att en paus i 

inventeringen går tvärtemot exempelvis den tillsynsvägledning som finns kring 

enskilda avlopp, vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och kommunens egna 

miljöplan. Att inhämta forskning och göra rimlighetsavvägningar görs redan 

löpande. Mer information kring detta finns i bifogat dokument ” Kommentarer 

och överväganden till motion (C) om paus i inventering av enskilda avlopp”, 

daterad 2018-10-11.  

 

 

Förslag till beslut 

 Miljö- och byggnämndens föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Ann-Sofi Persson Underskrift 

Miljö- och byggnadschef Titel 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggförvaltningen     
Ann-Sofi Persson 
0476-553 93 
ann-sofi.persson@almhult.se 

 

  

 

Kommentarer och överväganden till motion (C) om 

paus i inventeringen av enskilda avlopp  
 EDP 2018-M0812, KS 2018/108, MOB 2018/26 

 

Sammanfattning av ärendet 

Elizabeth Peltola (C) har i en motion föreslagit att pågående inventering av 

enskilda avlopp pausas samt att kommunen inhämtar ny forskning och kunskap 

om teknikutveckling kring enskilda avlopps påverkan på miljön samt om den 

finska modellen.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggförvaltningen anser att motionen om att pausa i inventeringen 

och att kommunen ska inhämta ny forskning kring enskilda avlopps påverkan på 

miljön samt den finska modellen ska avslås. Anledningen är att en paus i 

inventeringen går tvärtemot exempelvis den tillsynsvägledning som finns kring 

enskilda avlopp, vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och kommunens egna 

miljöplan. Att inhämta forskning och göra rimlighetsavvägningar görs redan 

löpande. Mer information kring detta finns nedan.  

 
Miljöplan 2030 för Älmhults kommun  

I april 2018 antog kommunfullmäktige en miljöplan för Älmhult. Planen gäller 

för hela kommunen, för förvaltningar, nämnder, styrelser och helägda 

kommunala bolag. Där står även att kommunens beslut alltid ska tas med hänsyn 

till planen.  

I planen finns mätbara mål, varav ett mål är att alla enskilda avlopp ska ha 

godtagbar rening till 2030. Att besluta om en paus i inventering innebär ett 

beslut som helt går emot miljöplanen. En paus i inventeringen kommer innebära 

en långsammare åtgärdstakt då få fastighetsägare åtgärdar sina avlopp på eget 

initiativ.  

 

Vattenförvaltningarnas åtgärdsprogram  

I Sverige finns fem länsstyrelser som är utsedda av regeringen att vara 

vattenmyndighet i var sitt vattendistrikt. Älmhults kommun tillhör två distrikt, 

Södra Östersjön och Västerhavet. För varje distrikt finns ett åtgärdsprogram som 

talar om vilka åtgärder som behöver genomföras av myndigheter, länsstyrelser 

och kommuner för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Att kommunerna har 

ansvar att följa åtgärdsprogrammen framgår av miljöbalken 5 kapitel 3 och 8 §§.  
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I åtgärdsplanerna för kommunerna står att: 

”Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom: 

a) Att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för 

att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

b) Att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas.  

Åtgärderna ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt”.  

I motiveringen till texten ovan framgår att åtgärder behöver vidtas för att minska 

fosforbelasningen från enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna ska kunna 

följas. Där framgår även att idag utövas inte tillsyn i den utsträckning som krävs 

för att enskilda avlopp ska åtgärdas i en takt som gör att miljökvalitetsnormerna 

för vatten ska kunna följas.  

Alla myndigheter som omfattas av åtgärdsprogrammen återrapporterar årligen 

till vattenmyndigheten hur man arbetar med åtgärdsplanerna. Att pausa i 

pågående inventering skulle medföra att Älmhults kommun inte följer 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.   

 

SOU 2018:34 Hållbara vattentjänster   

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att 

se över kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen 

(2006:412) om allmänna vattentjänster och frågor om små avlopp. En del i 

utredningen var att föreslå kostnadseffektiva styrmedel som ökar åtgärdstakten 

för små avlopp och återvinning av näringsämnen. 

I maj 2018 kom ett betänkande av utredningen ”Vägar till hållbara 

vattentjänster” SOU 2018:34. Utredningens direktiv och tilläggsdirektiv 

innehåller flera olika uppdrag och aspekter som rör vattentjänsterna och hur de 

ska bli mer hållbara. I sammanfattningen finns ett avsnitt kring enskilda avlopp. 

Där framgår att kommunen ska utöva tillsyn på dessa anläggningar, att det idag 

finns 180 000 anläggningar som inte uppfyller de grundkrav för att skydda hälsa 

och miljö som kom redan 1969. Det finns också ett ökande antal anläggningar 

som har tillstånd men som har tappat i funktion eller av andra anledningar inte 

uppfyller kraven i tillstånden. Varje år ökar detta antalet mer än det antal 

anläggningar som kommunerna hinner ställa krav på eller som fastighetsägarna 

åtgärdar på eget initiativ. Det framgår även att forskning visar att 

fastighetsägarna saknar incitament för att på eget initiativ åtgärda sina avlopp. 

Det är först när kommunen uppmärksammar brister som de åtgärdas. En slutsats 

är därför att dagens tillsyn och dagens system inte räcker för att öka 

åtgärdstakten. Utredningen menar att fastighetsägarens egentillsyn måste öka, 

fastighetsägarnas incitament för att göra åtgärder måste stärkas och 

kommunernas tillsynsarbete måste bli effektivare. På det sistnämnda finns bland 

annat förslag på att regeringen beslutar om etappmål i miljömålssystem om ökad 

åtgärdstakt av små avlopp som inte klarar kraven i miljölagstiftningen.  

Utifrån ovanstående anser miljö- och byggförvaltningen att en paus i 

inventeringen går i motsatt riktning gentemot behovet och ansatserna som 

presenteras i utredningen ovan.  
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Forskningsrapporten ”Bedömning av självrening och retention i mark vid 
prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor  

I Havs- och vattenmyndighetens ”nyhetsbrev små avlopp mars 2018” fanns en 

redogörelse kring den forskningrapport som centerpartiet hänvisar till. HAV 

skriver följande;  

”Havs- och vattenmyndigheten (HAV) lämnade 2014 bidrag till VA-guiden för 

ett projekt som skulle resultera i ett enkelt och i det enskilda fallet tillämpbart 

verktyg för att bedöma självrening från små avlopp. Verktyget skulle inriktas på 

att bedöma fosforretention men även smittskydd skulle beaktas i modellen. 

Slutrapportering skulle ha skett den 28 februari 2015 men då ändringar behövde 

göras i fler omgångar så blev den slutgiltiga versionen inte klar förrän sommaren 

2017. 

HaV bedömde att det fortfarande kvarstod osäkerheter om de slutsatser kring 

kvantifiering av fosforretentionen i mark och grundvatten som görs i rapporten 

har stöd i den forskning som finns inom ämnet. Rapporten skickades därför på 

remiss.  Bland remissinstanserna fanns myndigheter, forskningsinstitut och 

universitet. Remissinstanserna ställde sig frågande inför den alltför enkla och 

generella tillämpning av markretentionen som föreslås i rapporten. HaV gör 

därför bedömningen att författarnas slutsatser om kvantifiering av retention inte 

är tillräckligt väl underbyggda. Rapporten kan inte användas som en del av 

tillsynsvägledningen och den kommer därför inte att publiceras av HaV. 

Rapporten väcker dock flera intressanta frågor kring markretention och 

presenterar ett intressant kunskapsunderlag för vidare studier av framförallt 

belastningsberäkningar.  

HaV skriver vidare i nyhetsbrevet att en bedömning behöver göras utifrån de 

lokala förutsättningarna. Därför blir det svårt att översätta bedömningen i det 

enskilda fallet till generella tumregler som ska kunna tillämpas överallt. Det 

finns stora variationer i landskapet, och det är stor skillnad om det på platsen 

finns många avloppsanläggningar som riskerar att påverka omgivningen eller få.   

Havs- och vattenmyndigheten är tillsynsvägledande myndighet för avlopp som 

är dimensionerade upp till 200 personer. De har både beställts ovan nämnda 

forskningrapport samt tagit ställning till att den inte ska användas som 

vägledande dokument i tillsynen. Miljö- och byggnämnden bör följa vad 

tillsynsvägledande myndigheters rekommendationer.  

Rimliga och realistiska krav  

Centerpartiet tycker det är viktigt att de krav som ställs på enskilda 

fastighetsägare är rimliga och realistiska samt att kommunen ska inhämta ny 

forskning och kunskap.  

Miljö- och byggförvaltningen vill poängtera att kunskapsinhämtning sker 

löpande. Det är en förutsättning för att klara tillsynsuppdraget. 

Kunskapsinhämtning sker exempelvis genom att ta del av HaV:s 

tillsynsvägledning, genom medlemskap och deltagande i VA-guiden, genom 

avloppsnätverket inom miljö- och byggsamverkan Kronoberg Blekinge, 

deltagande i nationella miljöchefskonferenser och så vidare.   
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Miljö- och byggförvaltningen gör även en rimlighetsbedömning i varje enskilt 

ärende. Kraven ska inte vara orimliga. Kostnader för utredning och åtgärder för 

att skydda människors hälsa och miljö ska vägas mot den nytta de gör. Numera 

finns dessutom ett GIS-stöd där man kan bedöma markretentionen vid prövning 

av nya anläggningar. Stödet är utvecklat med medel från HaV och förvaltas av 

länsstyrelsen.  

I Sverige finns ingen särskild lag som reglerar enskilda avlopp. Istället finns det   

allmänna hänsynsregler som innebär att den som ansvarar för en verksamhet 

med utsläpp också ansvarar för att minimera skadan av utsläppet eller minska 

risken för så kallad olägenhet för människors hälsa och miljö. 

Avloppsanläggningen får inte innebära risk för miljön eller människors hälsa. 

Vid bedömning av detta utgår vi ofta ifrån de allmänna råden från Havs- och 

vattenmyndigheten. De bygger på funktionskrav/reningskapaciteten, inte på 

specifika tekniker. Detta innebär att det står fastighetsägaren fritt att själv ta 

ställning till val av teknik för att åtgärda avloppet. Det är fastighetsägaren som i 

sin ansökan om tillstånd ska visa att teknikvalet uppfyller kravet på rening.  

Nämndens beslut om förbud mot utsläpp kan överklagas, likaså tillstånden med 

villkor. Att följa överklagade ärenden och prejudicerande domar är viktigt för att 

löpande kunna göra en bedömning vilka krav som är rimliga eller inte.   

 

 

 

Ann-Sofi Persson 

Miljö- och byggnadschef  
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