


 

Kommunledningsutskottet - Beredande 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-22 
 

 

 
 

 
 
 

Ärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 
4 september 2018 

 

 
  

   

 

  

 

Dnr 2018/000353 -003 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har haft som uppdrag att tillsammans med sitt 

slutbetänkande, också lämna förslag till reglemente för kommunstyrelsen.        

Beslutsunderlag 

Reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 26 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Reglementet för kommunstyrelsen antas.      

_____ 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har haft som uppdrag att tillsammans med sitt 

slutbetänkande, också lämna förslag till reglemente för kommunstyrelsen.    

Beslutsunderlag 

Reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 26 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018.    

Överväganden 

Nuvarande reglemente för kommunstyrelsen har omarbetats och anpassats 

till den kommande politiska organisationen. Efter en inledande allmän 

beskrivning av kommunstyrelsens uppgifter har den kvalitetssäkring av 

beslut som ska fattas och som beskrivs i § 2, förändrats såtillvida att FN:s 

barnkonvention ersätter hittillsvarande konventioner. Perspektiven i § 2 

kompletteras också med en § 3 av vilken det framgår några särskilt viktiga 

punkter som ska bidra till att alla ärenden är tillräckligt belysta. 

Kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion beskrivs, åtföljt av ett avsnitt 

om den ekonomiska förvaltningen i vilken det framhålls att kommun-

styrelsen särskilt ska utveckla ekonomistyrningen. Arbetsgivarpolitiken har 

som tidigare ett eget avsnitt. Kommunstyrelsens övriga uppgifter anges och 

där ingår nu även ansvaret för kostverksamheten samt frågor rörande klimat 

och energi. 

Kommunstyrelsens ansvar för de övergripande administrativa rutinerna 

beskrivs och det förtydligas att kommunstyrelsen ska se till att det finns 

fungerande rutiner för att alla ärenden som går till beslut är tillräckligt 

beredda. Hur ärenden ska beredas beskrivs i ett eget avsnitt där det 

förtydligas att ärenden och handlingar ska vara ledamöterna tillhanda i 

tillräckligt god tid. Kommunstyrelsen ska själv fatta beslut om hur lång tid 

före ett sammanträde som handlingar i ett ärende ska vara inlämnade. 

Som tidigare finns det en beskrivning över de grupper av ärenden där 

kommunfullmäktige delegerat beslutanderätten till kommunstyrelsen. I 

avsnittet om budgetprocessen beskrivs den bredare budgetberedning som ska 

ange den övergripande inriktningen av budgetarbetet och hur detta arbete ska 

vara väl integrerat med uppföljningsarbetet. 

Kommunallagen har ändrat förutsättningarna för samspelet och rollfördel-

ningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder, i det avseendet att 

kommunstyrelsen kan fatta bindande beslut som rör andra nämnders verk-

samhet i en utsträckning som framgår av kommunstyrelsens reglemente. 
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Den avslutande delen av kommunstyrelsens reglemente behandlar därefter 

frågor om sammansättning och roller samt strukturen för sammanträdenas 

genomförande. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglementet för kommunstyrelsen antas.    

Charlotta Rasmusson 

HR/administrativ chef 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Verksamhetsstöd - kommunkansli 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för kommunstyrelsens arbete. 

§ 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 

har ett övergripande helhetsansvar för kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning, inbegripet den omvärldsbevakning som behövs, samt 

för förvaltningen av kommunens angelägenheter. 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, 

inbegripet gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också 

ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 

stiftelser och kommunalförbund. I uppsiktsplikten ingår att följa upp hur 

nämnderna når uppsatta mål. Återrapportering ska ske till 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut som rör andra nämnders 

verksamhet: 

1. Allmänt inköpsstopp under högst tre månader i taget, samt dispenser från 

ett sådant inköpsstopp. 

2. Vilken bemanning som ska finnas inom andra nämnders 

verksamhetsområden. 

3. Beslut om huruvida befintliga styrdokument ska revideras. 

4. Vilka verksamhetssystem som ska användas i kommunen. 

5. Omfördelning av pengar mellan olika verksamhetsområden inom en 

nämnd. 

6. Förändringar av olika resursfördelningssystem som inte ska göras av 

kommunfullmäktige. 

7. Avgöra kompetenstvister mellan andra nämnder om inte 

kommunstyrelsen själv är en del av tvisten. 

Kommunstyrelsen ska fatta beslut i följande ärenden som rör andra 

nämnders verksamhet: 

1. Övergripande styrdokument som reglerar krishantering, säkerhetsfrågor, 

informationssäkerhetsfrågor och frågor som rör tillämpning av 

dataskyddsförordningens regler. 

2. I förekommande fall riktlinjer för hur övergripande styrdokument som 

antagits av kommunfullmäktige ska tillämpas i den kommunala 

verksamheten. 

3. Regler för att tillämpa paragraf 2, 3 och 9 i detta reglemente i samtliga 

nämnder. 

Kommunstyrelsen har en övergripande styrfunktion och ska därmed 

samordna arbetet med att formulera övergripande mål för kommunen samt se 

till att beslut blir verkställda i rätt tid.  

Förutom de uppgifter som anges i detta reglemente ansvarar 

kommunstyrelsen också för alla uppgifter som inte lagts på någon annan 

nämnd. 
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§ 2 

Som ett led i kvalitetssäkringen av de beslut som fattas ska kommunstyrelsen 

se till att det finns rutiner som beskriver vilka konsekvenser varje beslut får 

för nedanstående perspektiv. 

 Folkhälsa 

 Trygghet och säkerhet 

 Funktionshinder 

 Integrering 

 Jämställdhet 

 Arbetsmiljö 

 FN:s barnkonvention 

§ 3  

Kommunstyrelsen ska se till att det finns fungerande rutiner som säkerställer 

att alla ärenden som beslutas är belysta på ett allsidigt sätt där särskilt 

nedanstående punkter är tillräckligt beskrivna. 

 Ekonomiska konsekvenser 

 Alternativa förslag till beslut 

 Laglighet 

 Objektivitet 

 Proportionalitet 

§ 4 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en effektiv och 

ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen har 

det yttersta ansvaret för att den enda sammanhållna förvaltningen 

(kommunstyrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Varje facknämnd har 

full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen ska ta 

hänsyn till facknämndernas behov och synpunkter när det gäller 

förvaltningens organisation och omfattning. När det gäller hur och med 

vilken kvalitet förvaltningen ska utföra sina uppgifter så beslutar varje 

nämnd om detta för sina respektive ansvarsområden. Kommundirektören är 

ansvarig för att nämndernas beslut verkställs. 

§ 5 Styr- och ledningsfunktionen 

I kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion ingår följande uppgifter. 

 Övergripande ansvar för interna säkerhets- och försäkringsfrågor i 

kommunen. 

 Systematiskt och kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

Rutiner och metoder ska beslutas av kommunstyrelsen i sin helhet. 

 Utforma och besluta om föreskrifter och anvisningar för det interna 

kontrollarbetet för hela den kommunala organisationen enligt 

Reglemente för den interna kontrollen. 
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 Se till att nödvändiga styrdokument upprättas och beslutas. 

 Se till att de beslut som fattas av kommunfullmäktige blir verkställda. 

 Ansvara för att kommunfullmäktiges presidium hålls informerat om vilka 

ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. 

 Avgöra när ärende som ska beslutas av kommunfullmäktige är 

färdigberett.  

 Yttra sig över ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och som 

beretts av någon annan nämnd eller fullmäktigeberedning. I uppdraget att 

yttra sig inbegrips möjligheten att lämna ett annat förslag till beslut om 

man anser att det behövs. Kommunstyrelsen kan dock inte begära att en 

annan nämnd ska ändra sin inställning i sak i ett ärende. 

 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. 

 Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och 

kontinuerligt hålls uppdaterade samt kontrollera att de efterlevs. 

 Se till att regelbundna möte hålls mellan kommunstyrelsen i sin helhet 

och ledningarna för företagen. 

§ 6 Ekonomisk förvaltning 

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar, tillsammans med övriga nämnder, 

för att en god ekonomisk hushållning råder i kommunens alla verksamheter.  

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges föreskrifter ha 

hand om kommunens medels- och egendomsförvaltning. I uppgiften ingår 

också att sköta kommunens övriga ekonomiska förvaltning samt att bevaka 

att kommunens inkomster kommer in och att betalningar görs i tid samt att 

vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen ska särskilt arbeta med att utveckla ekonomistyrningen 

för hela kommunen med modeller för styrning, uppföljning och utvärdering. 

§ 7 Arbetsgivarpolitiken 

Kommunstyrelsen är anställande nämnd för all personal anställd av 

Mörbylånga kommun vilket inbegriper att hantera nedanstående punkter. 

 Genom kollektivavtal reglera frågor mellan kommunen och arbetsgivare 

och dess arbetstagare.  

 Formulera kommunens arbetsgivarpolitik och besluta om de styrande 

dokument som behövs. 

 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet inom samtliga nämnders 

verksamhetsområden. 

 Besluta om stridsåtgärder. 
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 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 

och dess arbetstagare. 

 Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. 

 Handlägga frågor som rör pensioner och avtalsförsäkringar för 

kommunens anställda. 

 Anställa kommundirektör. 

 Fullgöra arbetsmiljöansvaret för kommunens anställda. 

 Inom befintliga budgeteramar anställa de personer som behövs för att 

samtliga nämnder ska kunna utföra sina uppdrag. 

 Fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller anordnande av 

företagshälsovård för alla kommunens anställda. 

§ 8 Kommunstyrelsens övriga uppgifter 

Utöver vad som i övrigt nämns i detta reglemente ska kommunstyrelsen 

ansvara för följande uppgifter. 

 Kostverksamheten 

 Övergripande IT-frågor 

 Arkivmyndighet 

 Kommunkansli 

 Servicecenter 

 Information och kommunikation 

 Klimat och energi 

 Ägande av lokaler, mark och andra fastigheter 

 Kommunens pensionsmyndighet 

 Ansvarig enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) för kommunens skydd 

och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen 

 Ansvarig för åtgärder enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

 Personuppgiftsansvarig för den egna verksamheten enligt 

dataskyddsförordningen 

 Ansvarig för kommunens officiella anslagstavla 

 Ansvarig för kommunens heraldiska vapen 

§ 9 Administrativa rutiner 

Kommunstyrelsen beslutar om de övergripande administrativa rutiner som 

ska tillämpas inom all kommunal verksamhet. 

Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för utformning och layout av 

kommunens styrdokument, blanketter och andra dokument samt att 

kommunens grafiska profil alltid tillämpas. 
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Kommunstyrelsen ska se till att det finns fungerande rutiner för att garantera 

att alla ärenden som ska beslutas är tillräckligt beredda. 

§ 10 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige ska beredas innan beslut, 

med undantag av de ärenden som enligt kommunallagen inte behöver 

beredas. Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns dokumenterade rutiner 

som säkerställer att alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige 

remitteras till rätt nämnd. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att 

alla ärenden är tillräckligt beredda innan de når kommunfullmäktige. 

Om någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har berett ett ärende 

som ska beslutas av kommunfullmäktige så ska kommunstyrelsen alltid yttra 

sig i ärendet. Ett yttrande kan även innebära att kommunstyrelsen beslutar att 

lägga fram ett helt annat förslag till beslut. Om ingen annan har lagt fram ett 

förslag till beslut så ska kommunstyrelsen formulera ett förslag till beslut 

innan ärendet överlämnas till kommunfullmäktige.  

Ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen ska vara tillräckligt beredda 

och hela kommunstyrelsen ska ha tillgång till beslutsunderlaget senast fem 

arbetsdagar före sammanträdet. För att säkerställa att ärenden och handlingar 

kommer till ledamöternas kännedom i tillräckligt god tid så ska 

kommunstyrelsen inför varje år när beslut fattas om sammanträdesdatum 

även besluta om hur lång tid före ett sammanträde ärenden och handlingar 

ska lämnas in till kansliet. Huvudregeln är att inget ärende som lämnats in 

efter beslutat inlämningsdatum får tas upp på dagordningen. Ordföranden får 

i undantagsfall besluta att ta med ett ärende som inte lämnats in i tid om 

ärendet är mycket brådskande. 

§11 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta i följande 

grupper av ärenden. 

 Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och enligt de riktlinjer som 

kommunfullmäktige har fastställt. 

 Organisation av förvaltningen inom de riktlinjer som 

kommunfullmäktige har fastställt. 

 Arrendera ut, hyra ut eller upplåta lokaler, mark eller andra fastigheter. 

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation samt övrig 

fastighetsförvaltning inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram 

och andra riktlinjer vad avser belopp och villkor i övrigt. 

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller liknande 

upp till ett belopp om högst 3 miljoner kronor. 

 Påkalla förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) 

 Hantera frågor som rör kamerabevakningslagen (2018:1200) 

 Avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige att avge om inte 

yttrandet är av principiell betydelse. Styrelsen får också besluta i 

sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet 

behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 

handläggning av yttrandet. 

 Med bindande verkan för kommunen träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal i 

mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan. 

 Besluta om att belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller 

annan nyttjanderätt samt medverka till ändring eller upphävande av 

sådan rätt vid behov. Tillämplig lagstiftning: Fastighetsbildningslagen 

(1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och ledningsrättslagen 

(1973:1144). 

§ 12 Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budgetprocess. Budgetarbetet 

ska vara väl integrerat med uppföljningsarbetet.  

Kommunstyrelsen ska i budgetarbetet föra dialog med ansvariga för 

kommunens olika verksamheter. 

En bredare budgetberedning ska ange övergripande inriktning på 

budgetarbetet, lämna synpunkter på budgetförslag under arbetet och innan 

kommunstyrelsen fastställer ett förslag till budget. Den bredare 

budgetberedningen består av kommunfullmäktiges presidium, nämndernas 

presidier och gruppledarna i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges 

ordförande är ordförande i den bredare budgetberedningen. 

§ 13 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika verksamheter och hur de 

uppfyller de olika mål och kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 

utvecklingen. 

Kommunstyrelsen ska också övervaka att kommunens löpande förvaltning 

sköts lagligt och ekonomiskt. 

Uppföljningsarbetet ska bland annat resultera i att rapporter för tertial 1 och 

tertial 2 tas fram och överlämnas till kommunfullmäktige i sådan tid att de 

kan behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträden i juni respektive 

oktober.  

§ 14 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § första stycket ha 

uppsikt över övriga nämnders, inklusive gemensamma nämnders, 

verksamhet. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen löpande följer övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har rätt att begära in allt det 

material som den anser sig behöva för att kunna ha uppsikt över nämnderna. 

Kommunstyrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som 

den anser behöver vidtas. Om en nämnd inte följer de råd eller anvisningar 

som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den utsträckning som 

framgår av detta reglemente fatta bindande beslut som rör nämndens 

verksamhet. Om frågan gäller något som ligger utanför kommunstyrelsens 

utökade mandat att fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet kan 
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kommunstyrelsen initiera ett ärende till kommunfullmäktige som då får fatta 

beslut om direktiv till den aktuella nämnden.  

Kommunstyrelsen i sin helhet ska minst en gång per kvartal ta ställning till 

de övriga nämndernas verksamhet. 

§ 15 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i övrigt 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § andra stycket ha 

uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala bolag, 

stiftelser och kommunalförbund. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen löpande följer verksamheten 

och bevakar att verksamheten utförs enligt de mål och riktlinjer som 

kommunen beslutat.  

Varje kommunalförbund som Mörbylånga kommun ingår i ska lämna sin 

årsredovisning till kommunfullmäktige för godkännande. Innan 

årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen 

göra en analys av årsredovisningen och göra en bedömning av hur 

kommunalförbundet utför sina uppgifter enligt gällande förbundsordning. 

§ 16 Kommunstyrelsens sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 9 ersättare.  

§ 17 Kommunstyrelsens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland kommunstyrelsens ledamöter för varje 

mandatperiod ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande 

och andre vice ordförande.  

Presidiet ska inom sig göra en fördelning av ansvarsområden och 

arbetsuppgifter i proportion till uppdragens omfattning. 

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 

i frågor som ingår i kommunstyrelsen uppdrag. Presidiet ska också 

representera kommunen vid officiella besök, invigningar och andra tillfällen 

i samspel med kommunfullmäktiges ordförande.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsen får tillräckligt med utbildning om lagstiftning, kommunala 

styrdokument och annat som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. 

Ledamöterna i presidiet får närvara vid sammanträden i övriga nämnder och 

i styrelserna för kommuns bolag. Närvarorätten innebär rätt att delta i 

överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte vid ärenden 

som utgör myndighetsutövning. 

§ 18 Kommunstyrelsens ordförande 

Ordföranden leder och planerar kommunstyrelsens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för 

kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 

verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 

Ordföranden ska vara kommunalråd och ägna sin arbetstid åt uppdrag för 

kommunen. 
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Förste vice ordföranden ska vara kommunalråd och ägna sin arbetstid åt 

uppdrag för kommunen. 

Andre vice ordförande ska vara oppositionsråd och ägna sin arbetstid åt 

uppdrag för kommunen. 

Omfattningen av arvodet för dessa uppdrag regleras i kommunens 

arvodesreglemente. 

§ 19 Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en 

annan ledamot till att vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten 

tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl, förutom 

föräldraledighet, är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får 

nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Om ordföranden på grund av föräldraledighet är förhindrad att fullgöra 

uppdraget för längre tid än en månad kan kommunfullmäktige utse en annan 

person, som är valbar för politiska uppdrag i kommunen, som ordförande 

under den tid ordinarie ordförande inte kan tjänstgöra. Ersättaren fullgör 

ordförandens samtliga uppgifter. Ytterligare reglering finns i kommunens 

arvodesreglemente. 

§ 20 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare kallas in för att tjänstgöra i 

ledamotens ställe.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av 

turordningen. En ersättare från samma parti som en frånvarande ledamot och 

som inställer sig under pågående sammanträde har dock alltid rätt att träda in 

i stället för en ersättare från ett annat parti. 

§ 21 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 

på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

§ 22 Yttranderätt och protokollsanteckning 

En ersättare får delta i nämndens överläggningar även om ersättaren inte 

tjänstgör.  

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
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§ 23 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 

ersättare. 

§ 24 Deltagande i beslut 

En ledamot som 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 det har fattats med acklamation. 

Om ärendet utgör myndighetsutövning finns en skyldighet att delta i 

beslutet. 

§ 25 Tidpunkt för sammanträden 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen 

bestämmer. Sammanträde kan, om kommunstyrelsen så beslutar, vara 

offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 

som planen avser. 

§ 26 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 

ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 

använder. Varje ledamot och ersättare ska själv öppna och vid behov spara 

de handlingar som skickas ut. Kommunen ställer den utrustning som behövs 

för att kunna läsa handlingarna till ledamöters och ersättares förfogande så 

länge de innehar sina uppdrag. Varje ledamot och ersättare ansvarar själv för 

tillgången till en fungerande internetuppkoppling utöver de basfunktioner 

som tillhandahålls av kommunen. 

Ordföranden kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att kallelse och 

sammanträdeshandlingar kan skickas ut i pappersform till enskild 

förtroendevald. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller förste vice ordföranden kan kalla till 

sammanträde ska andre vice ordföranden göra detta. Om inte heller denne 

kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 27 Protokoll och justering 

Protokoll förs på ordförandens ansvar och ska ha formen av beslutsprotokoll.  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot på dag och tid som 

nämnden beslutar. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
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§ 28 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 29 Delgivning 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 

kommundirektören eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

§ 30 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordförande 

och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd som nämnden 

bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 31 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 

gällande bestämmelser. 

Varje nämnd ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och föreskrifter 

som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller annars 

publiceras på kommunens hemsida. 

§ 32 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen 

för beslut gäller följande. 

Medborgarförslag ska beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom 

6 månader från det att ärendet anmäldes i fullmäktige. Ärenden av mer 

komplicerad natur kan av fullmäktige ges en utökad beredningstid, dock inte 

längre än att beslut kan fattas inom ett år. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 

förslagsställaren underrättas och styrelsen får ge förslagsställaren möjlighet 

att delta i överläggningen i ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. 

§ 33 Kommunstyrelsen utskott 

Kommunstyrelsen ska ha ett utskott, budget- och uppföljningsutskottet.  

Budget- och uppföljningsutskottet ska ha 5 ledamöter och 3 ersättare. 

Kommunstyrelsen ska bland budget- och uppföljningsutskottets ledamöter 

utse en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.  

§ 34 Budget- och uppföljningsutskottets uppdrag 

Budget- och uppföljningsutskottet ska på kommunstyrelsens uppdrag noga 

följa all verksamhet som kommunstyrelsen är direkt ansvarig för. Dessutom 

ska budget- och uppföljningsutskottet följa hur övriga verksamheters 

ekonomiska ställning utvecklas. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-08-27 
Dnr 

2018/000353-003  
Sida 

12(13) 
 

 

Budget- och uppföljningsutskottet ska löpande under året arbeta med olika 

underlag som ska ligga till grund för det budgetförslag som 

kommunstyrelsen ska överlämna till kommunfullmäktige för beslut. I arbetet 

med att ta fram ett budgetförslag ska budget- och uppföljningsutskottet 

arbeta efter de direktiv som den bredare budgetberedningen som inrättats av 

kommunfullmäktige lämnar. 

I det löpande budgetarbetet är det budget- och uppföljningsutskottet som ska 

ha den direkta kontakten med förvaltningen och dess olika verksamheter. 

Budget- och uppföljningsutskottet ska formulera det slutliga förslaget till 

budget innan det överlämnas till kommunstyrelsen. Förslaget till budget ska 

följa de direktiv som den bredare budgetberedningen ger.  

Budget- och uppföljningsutskottet ska också ta initiativ och bereda ärenden 

som inbegrips i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de andra nämnderna. 

Budget- och uppföljningsutskottet ska minst en gång per kvartal lämna en 

rapport till kommunstyrelsen om sitt arbete med uppsikten över de andra 

nämnderna. 

Kommunstyrelsen ska besluta om metoder och arbetssätt för hur budget- och 

uppföljningsutskottet ska arbeta med att fullgöra uppsiktsplikten. 

Budget- och uppföljningsutskottet ska inte bereda eller besluta i andra frågor 

än de som räknas upp i denna paragraf.  

§ 35 Ordföranden i budget- och uppföljningsutskottet 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland budget- och 

uppföljningsutskottet ledamöter en ordförande samt en förste och en andre 

vice ordförande. 

§ 36 Ersättarnas tjänstgöring i budget- och uppföljningsutskottet 

Ersättare har rätt att närvara vid budget- och uppföljningsutskottets 

sammanträden även om ersättaren inte tjänstgör. 

Icke tjänstgörande ersättare får delta i överläggningarna och har rätt att få sin 

mening antecknad i protokollet. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 

ersättare. 

Ersättare kallas till tjänstgöring enligt av fullmäktige fastställd 

inkallelseordning. 

§ 37 Kallelse till sammanträde i budget- och 
uppföljningsutskottet 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 

ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 

använder. Varje ledamot och ersättare ska själv öppna och vid behov spara 

de handlingar som skickas ut.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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När varken ordföranden eller förste vice ordföranden kan kalla till 

sammanträde ska andre vice ordföranden göra detta. Om inte heller denne 

kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 38 Budget- och uppföljningsutskottets sammanträden 

Kommunstyrelsen beslutar om datum för utskottets ordinarie sammanträden. 

Ordföranden i budget- och uppföljningsutskottet får besluta om att ändra 

datum när så behövs och att utlysa extra sammanträde när det finns skäl för 

det. 

Budget- och uppföljningsutskottet ska i tillämpliga delar följa reglerna i 19, 

21, 26-28 och 30 §§. 

§ 39 Delegering 

Delegering kan göras till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, 

utskottet, presidiet eller till anställda i kommunen. 

För att få en effektiv hantering av ärenden kan flertalet ärenden delegeras till 

anställda inom kommunen. Ärenden som bör avgöras av den politiska nivån 

kan delegeras till kommunstyrelsens ordförande, främst när ärendena 

behöver hanteras skyndsamt. Övriga ärenden som ska beslutas av den 

politiska nivån bör i största möjliga omfattning beslutas av kommunstyrelsen 

i sin helhet. 
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