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§ 194 Dnr KS 2019/000500  

Anmälan av Medborgarförslag - Subventionera KLT:s 
månadskort för buss i likhet med Kalmar kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att subventionera KLT:s månadskort 

för buss i likhet med Kalmar kommun för att få bort biltrafik och tänka på 

miljön.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums §102/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommun-

fullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från 

det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ann Nilsson,   

Kultur- och tillväxtnämnden 
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Medborgarförslag - Subventionera KLT:s månadskort 
för buss i likhet med Kalmar kommun  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslår man en subventionering av KLT:s månadskort 

för buss likt Kalmar kommun har gjort. Detta för att minska biltrafiken och 

locka fler till att åka buss över Ölandsbron.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 30 oktober 2019 § 194. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2020. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Mörbylånga kommun har påbörjat en utredning om alternativ och kostnader 

för möjligheten att subventionera KLT:s pendlarkort inom Mörbylånga 

kommun och till Kalmar samt Borgholm. Kommunen ska inom kort ta 

kontakt med KLT och diskutera frågan. Eventuell subventionering kan 

förhoppningsvis beslutas innan sommaren och träda i kraft till hösten 2020.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Positiv påverkan på perspektivet ”folkhälsa” eftersom möjligheterna att nå 

en fossilfri kommun ökar. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras genom att ärendet är under pågående utredning 

och beslut i frågan avgörs efter att den är klar.  

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 
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§ 17 Dnr KTN 2019/000539  

Medborgarförslag - Subventionera KLT:s månadskort 
för buss i likhet med Kalmar kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslår man en subventionering av KLT:s månadskort 

för buss likt Kalmar kommun har gjort. Detta för att minska biltrafiken och 

locka fler till att åka buss över Ölandsbron.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 30 oktober 2019 § 194. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2020. 

Förslag på mötet  

Ordförande föreslår att förvaltningen lämnar en återrapport om hur ärendet 

fortskrider till kultur- och tillväxtnämndens möte den 14 april 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan bifalla förslaget 

om återrapportering och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att lämna en återrapport om hur ärendet 

fortskrider till kultur- och tillväxtnämndens möte den 14 april 2020.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras genom att ärendet är under pågående 

utredning och beslut i frågan avgörs efter att den är klar.  

_____ 
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§ 103 Dnr KS 2019/000500  

Medborgarförslag - Subventionera KLT:s månadskort för 
buss i likhet med Kalmar kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslår man en subventionering av KLT:s månadskort för 

buss likt Kalmar kommun har gjort. Detta för att minska biltrafiken och locka 

fler till att åka buss över Ölandsbron. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 oktober 2019. Kommunfullmäktiges beslut, 

den 30 oktober 2019 § 194. Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämnden § 17 från den 11 februari 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras genom att ärendet är under pågående utredning 

och beslut i frågan avgörs efter att den är klar.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 193 Dnr KS 2019/000461  

Anmälan av Medborgarförslag - Subventionera KLT:s 
30-dagars pendlarbusskort mellan Färjestaden och 
Kalmar 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun borde subventionera 

KLT:s 30-dagars pendlarbusskort mellan Färjestaden och Kalmar precis som 

Kalmar kommun har börjat göra sedan parkeringsavgiften i Kalmar höjts.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 11 september 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 101/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommun-

fullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från 

det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Jenny Malmstedt,   

Kultur- och tillväxtnämnden 
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Medborgarförslag - Subventionera KLT:s 30-dagars 
pendlarbusskort mellan Färjestaden och Kalmar  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en subventionering av KLT:s månadskort för 

buss likt Kalmar kommun har gjort.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 11 september 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 30 oktober 2019 § 193. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Mörbylånga kommun har påbörjat en utredning om alternativ och kostnader 

för möjligheten att subventionera KLT:s pendlarkort inom Mörbylånga 

kommun och till Kalmar samt Borgholm. Kommunen ska inom kort ta 

kontakt med KLT och diskutera frågan. Eventuell subventionering kan 

förhoppningsvis beslutas innan sommaren och träda i kraft till hösten 2020. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Positiv påverkan på perspektivet ”folkhälsa” eftersom möjligheterna att nå 

en fossilfri kommun ökar. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras genom att ärendet är under pågående utredning 

och beslut i frågan avgörs efter att den är klar.  

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 
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§ 18 Dnr KTN 2019/000538  

Medborgarförslag - Subventionera KLT:s 30-dagars 
pendlarbusskort mellan Färjestaden och Kalmar 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en subventionering av KLT:s månadskort för 

buss likt Kalmar kommun har gjort.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 11 september 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 30 oktober 2019 § 193. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2020.   

Förslag på mötet  

Ordförande föreslår att förvaltningen lämnar en återrapport om hur ärendet 

fortskrider till kultur- och tillväxtnämndens möte den 14 april 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan bifalla förslaget 

om återrapportering och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att lämna en återrapport om hur ärendet 

fortskrider till kultur- och tillväxtnämndens möte den 14 april 2020.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras genom att ärendet är under pågående 

utredning och beslut i frågan avgörs efter att den är klar.  

_____ 
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§ 104 Dnr KS 2019/000461  

Medborgarförslag - Subventionera KLT:s 30-dagars 
pendlarbusskort mellan Färjestaden och Kalmar 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en subventionering av KLT:s månadskort för buss 

likt Kalmar kommun har gjort.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 11 september 2019. Kommunfullmäktiges 

beslut, den 30 oktober 2019 § 193. Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 

2020. 

Kultur- och tillväxtnämnden § 17 från den 11 februari 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras genom att ärendet är under pågående utredning 

och beslut i frågan avgörs efter att den är klar.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 



 



Från: Pia schröder  
Skickat: den 11 februari 2020 17:37 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 

En kommun i utveckling 
Mörbylånga Kommun fattade för ett par år sedan beslutet att kommunen ska ha en avdelning 
benämnd "Kommunikation och digitaliserings avdelningen". 
Efter att kommunen välvilligt ställt uppgifter om sina anställda till mitt förfogande kan jag 
konstatera, att kommunens biblioteksanställda har betydligt större och dokumenterad kunskap 
i den ämnen som borde ingå i "kommunikations och digitaliseringsavdelningen ( KoD)". 
Påpekas här  bör att nyanställda bibliotekspersonal i kommunen har avlagda 
universitetsexamen i olika datorrelaterade ämnen. 
Mitt medborgarförslag gäller att KoD avdelningen borde integreras med 
biblioteksverksamheten, naturligtvis med nyanställd dokumenterat utbildad bibliotekspersonal 
som förstärkning. Ytterligare en fördel bortsett från kompetensförstärkning inom avdelningen 
är, att biblioteket i kommunen finns på flera platser och därför kunde KoD avdelningen finnas 
nära de människor som den är avsatt att serva. 
 
Pia Schröder 
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§ 23 Dnr KS 2020/000067  

Anmälan av Medborgarförslag - Kommunikation och 
digitalisering borde integreras med 
biblioteksverksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att avdelningen benämnd Kommunikation och 

digitaliseringsavdelningen borde integreras med biblioteksverksamheten.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 11 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 24 Dnr KS 2020/000076  

Anmälan av Medborgarförslag - Cykelbanor på östra 
Öland 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att anlägga cykelbanor på östra 

Öland.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 17 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 

kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 25 Dnr KS 2020/000080  

Anmälan av Medborgarförslag - Inrätta en dagcentral 
för pensionärer i Degerhamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att inrätta en dagcentral för 

pensionärer i Degerhamn.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 17 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 



 



  
 

  

   
  

 
 

  Medborgarförslag 
 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se  

 
 
Dina kontaktuppgifter:  

Namn: Telefon: 

Gatuadress: Mobil: 

Postnummer och ort: E-postadress: 

 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att  

förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida.   

 
 
Namnteckning: 

Ort och datum: 
 
 

Namnteckning: 

 
Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra  
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Bassam zakuor

Min förslag är att förbettra Färjestadens ingån, i rondell som ligger nära Möllstorp, där 
rondellen är tomt, jag tror att det kommer att bli finare om ni gör något special, till 
exempel, en symbol, som symboliserar Öland, eller skulptur eller annan art. 
Särkilt  att rondellen är så stor, och möjligheterna är öppna. 
Det kan gör ett intryck för turisterna. 

Färjestaden 23/2/2020      

Skriv ut blanketten
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§ 26 Dnr KS 2020/000096  

Anmälan av Medborgarförslag - Utsmyckning av 
rondellen i närheten av Möllstorp 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om en utsmyckning av rondellen i 

närheten av Möllstorp.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 24 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 27 Dnr KS 2020/000106  

Anmälan av Medborgarförslag - Publicera inkomna 
medborgarförslag med klickbar länk på kommunens 
hemsida 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att publicera inkomna 

medborgarförslag med klickbar länk på kommunens hemsida.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 27 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 28 Dnr KS 2020/000107  

Anmälan av Medborgarförslag - Svarsmeddelande av 
mottaget mail i kommunens officiella mailbrevlåda 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att lämna svarsmeddelande av 

mottaget mail i kommunens officiella mailbrevlåda.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 27 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige   
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§ 29 Dnr KS 2020/000120  

Anmälan av Medborgarförslag - Återta erbjudandet om 
övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs 
parkeringsplats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen återtar erbjudandet om 

övernattningsmöjlighet på Eketorps Borgs parkeringsplats.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 6 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 



Från: Pia schröder  
Skickat: den 10 mars 2020 14:05 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 

Vid dagens besök i Mörbylånga kan jag konstatera, att det på hela den 1 km långa vägsträckan 
"Esplanaden" helt saknas övergångsställen. Detta är i min värld synnerligen märkligt då det 
ligger ett stort bostadsområde på ena sidan om skolan och att alla elever som bor i detta 
område måste korsa gatan utan ett markerat övergångsställe. En skolväg ska vara en säker väg 
för barn och ungdomar! 
För att skolelever säkert ska kunna gå över denna långa raksträcka bör kommunen snarast sätta 
upp flera säkra övergångsställen. Dessutom ligger Lindero längre upp längs Esplanaden och även 
här borde det finnas ett övergångsställe. 
 
Pia Schröder 
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§ 30 Dnr KS 2020/000129  

Anmälan av Medborgarförslag - Övergångsställe på 
Esplanaden i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om övergångsställen på Esplanaden i 

Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 10 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 31 Dnr KS 2020/000137  

Anmälan av Medborgarförslag - Bygg en multiarena i 
Skogsby nära Ölands folkhögskola 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en multiarena byggs i Skogsby nära Ölands 

folkhögskola.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 

kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 32 Dnr KS 2020/000138  

Anmälan av Medborgarförslag - Bygg en lekplats på 
Granudden i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en lekplats byggs på Granudden i 

Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 

kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 
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Motion 

Moderaterna i Mörbylånga kommun 

Södra Näsby den 28 februari 2020 

Klassa utbildade förskolelärare lika 
 

 

De som är utbildade till förskollärare och som arbetar som 

dagbarnvårdare i Mörbylånga kommun klassas, till skillnad från 

sina kollegor med samma utbildning inom förskolan, som 

barnskötare. 

 

Det är olyckligt att de inte ses som lika mycket ”värda” som de 

förskollärare som arbetar i förskolan. Dagbarnvårdarna som är 

utbildade till förskolelärare arbetar aktivt med läroplan och har ett 

medvetet förhållningssätt gentemot barnen.  

 

Problematiken är att dagbarnvårdarna tycks vara ett "sämre" 

alternativ än förskolan ur en kommunal samt politisk synvinkel, 

vilket avspeglas i bland annat löneförhandlingen.  

 

Det finns idag inga krav på att dagbarnvårdare ska vara varken 

barnskötare eller förskollärare. Därför anses de som är utbildade 

vara överkvalificerade istället för ett komplement eller alternativ 

till förskolan, där barnomsorg i hemmiljö erbjuds med mindre 

barngrupper och utbildad personal.  

Moderaterna föreslår därför kommunfullmäktige: 

 

Att – utbildade förskolelärare som är anställda i Mörbylånga 

kommun klassas lika när det kommer till bland annat lönesättning, 

oavsett om arbetsplatsen är på förskola eller inom dagbarnvård. 
 
Carl Dahlin (M) 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Carl  Dahlin (M) - Klassa utbildade förskolelärare lika. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 28 februari 2020.  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



    
   

Motion till Mörbylånga kommunfullmäktige 
 2020-03-12


Motion om anonyma tjänsteansökningar.

Den som är bäst lämpad för en tjänst ska anställas. Det är kompetens och meriter som ska 
avgöra. Det är en rättvisefråga. Men det är även en fråga om att genom rätt rekrytering få en 
så effektiv verksamhet som möjligt.

Vi Sverigedemokrater vill att kommunen vid anställningar på försök ska avidentifiera 
jobbansökningar för rekryterande chefer. Därmed kommer kön, etnisk bakgrund och eventuell 
tidigare kännedom om de sökande inte att påverka vem som blir kallad till intervju.

Sverigedemokraterna i Mörbylånga föreslår därför kommunfullmäktige besluta.


· ATT: Ansökningar till kommunens tjänster ska vara avidentifierade för rekryterande chef,                  
under en prövotid av ett år 

    och

· ATT: Anonymiseringen utvärderas efter prövotiden.

För Sverigedemokraterna i Mörbylånga.


Jessica Hellman
Gruppledare

Curt Ekvall                    Claus Zaar                         Eric Rosenlund                                                                        
Ledamot                          Ledamot                                Ledamot

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 

BESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-16 
Dnr 

KS 2020/000141  

  

 

 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Jessica Hellman (SD), Curt Ekvall (SD), Claus Zaar (SD) och Eric 
Rosenlund (SD) - Anonyma tjänsteansökningar. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 12 mars 2020. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
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Datum 
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Beteckning 

KST 2015/000274-003 

Godkänd/ansvarig 

Kommunfullmäktiges § 134 
2015-09-22 
 

Författningssamling 

MBLAFS 2015:22 

 

Arbetsordning för beredning av motioner och 
medborgarförslag 

Motioner och medborgarförslag har en särskild ställning när det gäller 

upprätthållande av demokratiska principer. Motioner och medborgarförslag 

är enskilda politikers och medborgares möjlighet att självständigt väcka 

ärenden i kommunen. Det är därför angeläget att dessa ärenden hanteras med 

den respekt och den skyndsamhet som detta kräver. Ur demokratisk 

synpunkt bör motioner och medborgarförslag prioriteras före andra ärenden. 

1. Inlämnande av motioner  

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning gäller följande för inlämnande av 

motioner. 

”Fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att lämna 

motioner. 

Motionen ska vara skriftlig och vara undertecknad av en eller flera 

ledamöter.  

Motion ska lämnas till fullmäktiges sekreterare senast under det samman-

träde då motionen ska anmälas. 

Motionens rubrik bör vara kort och sakligt sammanfatta dess innehåll. En 

motion ska tydligt avslutas med ett eller flera yrkanden. Om motionen 

innehåller flera yrkanden ska det gå att utläsa vilken del av motiveringen 

som hänför sig till varje yrkande. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.” 

En motion som lämnas in överlämnas till kommunfullmäktiges ordförande 

som beslutar om remittering av motionen för beredning till berörd nämnd 

eller till fullmäktiges presidium. Motioner som remitterats för beredning 

anmäls vid nästa fullmäktigesammanträde.  

2. Beredning av motioner 

Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § och fullmäktiges arbetsordning 16 § bör 

en motion beredas så att beslut kan fattas inom ett år efter det att motionen 

har lämnats in. Strävan är dock att varje motion ska beredas så skyndsamt 

som möjligt. Ettårsgränsen är alltså en bortre gräns då motionen absolut 

senast ska vara färdig för beslut. De allra flesta motioner är av den 

karaktären att beslut kan fattas inom betydligt kortare tid än ett år. 

En motion ska alltid beslutas av fullmäktige. Handläggaren måste därför 

planera beredningen så att ärendet hinner behandlas av de olika politiska 

organ som ska behandla ärendet innan det når fullmäktige, så att fullmäktige 

kan fatta beslut inom utsatt tid. 

När en motion remitteras till en nämnd ska förvaltningschef/sektionschef 

utse en handläggare från nämndens förvaltning som ansvarig för ärendets 
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beredning. I handläggarens ansvar ingår att hålla förslagsställaren 

informerad om ärendets gång och även hur frågor i en motion som besvarats 

slutligen hanteras. 

När en motion remitteras till fullmäktiges presidium blir presidiets 

tjänsteman ansvarig handläggare. 

Ansvarig handläggare får använda sig av sakkunniga inom förvaltningen och 

inhämta upplysningar från anställda inom hela kommunen. 

Ansvarig handläggare ser till att frågan utreds i tillräcklig grad och att en 

korrekt tjänsteskrivelse upprättas med tydliga förslag till beslut enligt 

fastställda mallar och enligt anvisningarna i bilaga 1. 

3. Inlämnande av medborgarförslag 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § gäller följande för 

inlämnande av medborgarförslag. 

”Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att lämna medborgarförslag. 

Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat och innehålla adress och 

aktuella kontaktuppgifter. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas till fullmäktiges 

sekreterare senast 10 arbetsdagar innan ett sammanträde 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger 

inom fullmäktiges befogenhetsområde. 

Om fullmäktige överlämnar ett medborgarförslag till en nämnd för beslut ska 

förslagsställaren underrättas om detta.” 

Ett medborgarförslag som lämnas in anmäls normalt vid nästa 

fullmäktigesammanträde. Medborgarförslag som anmäls i fullmäktige 

remitteras för beredning eller beslut till berörd nämnd, eller om 

medborgarförslaget innehåller förslag om tillsättande av en beredning, till 

fullmäktiges presidium. Medborgarförslag som fullmäktiges presidium 

bedömer som lämpliga att hanteras av en beredning kan beredas av presidiet 

och beslutas av fullmäktige utan att medborgarförslaget tidigare anmälts i 

fullmäktige. 

4. Beredning av medborgarförslag 

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska ett medborgarförslag i normalfallet 

beredas så att beslut kan fattas inom sex månader efter det att 

medborgarförslaget har lämnats in. Ärenden av mer komplicerad natur kan 

ges en utökad beredningstid, dock inte längre än att beslut kan fattas inom ett 

år. Strävan är dock att varje medborgarförslag ska beredas så skyndsamt som 

möjligt. Sexmånadersgränsen är alltså en bortre gräns då medborgarförslaget 

absolut senast ska vara färdig för beslut. De allra flesta medborgarförslag är 

av den karaktären att beslut kan fattas inom betydligt kortare tid än sex 

månader. 

Ett medborgarförslag ska alltid beslutas av fullmäktige eller av en nämnd. 

Handläggaren måste därför planera beredningen så att ärendet hinner 

behandlas av de olika politiska organ som ska behandla ärendet innan det når 

fullmäktige eller nämnden, så att fullmäktige kan fatta beslut inom utsatt tid. 
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När ett medborgarförslag remitteras till en nämnd ska 

förvaltningschef/sektionschef utse en handläggare från nämndens förvaltning 

som ansvarig för ärendets beredning. I handläggarens ansvar ingår att hålla 

förslagsställaren informerad om ärendets gång och även hur frågor i ett 

medborgarförslag som besvarats slutligen hanteras. 

När ett medborgarförslag remitteras till fullmäktiges presidium blir presidiets 

tjänsteman ansvarig handläggare. 

Ansvarig handläggare får använda sig av sakkunniga inom förvaltningen och 

inhämta upplysningar från anställda inom hela kommunen. 

Ansvarig handläggare ser till att frågan utreds i tillräcklig grad och att en 

korrekt tjänsteskrivelse upprättas med tydliga förslag till beslut enligt 

fastställda mallar och enligt anvisningarna i bilaga 1. 

5. Verkställande av beslut som fattas med anledning av motioner 
och medborgarförslag 

När beslut fattats av en nämnd (medborgarförslag) så ansvarar den nämndens 

förvaltning för att beslutet verkställs. Ytterst ansvarig är förvaltningschefen. 

Nämnderna ska varje år i april redovisa till fullmäktige vilka beslut som 

fattats till följd av medborgarförslag och hur besluten har verkställts. 

När beslut fattats av fullmäktige ansvarar kommunstyrelsen för att beslutet 

verkställs. Kommunstyrelsen ska varje år i april redovisa till fullmäktige hur 

besluten har verkställts. 

Verkställandet av beslut ska skiljas från hanteringen av själva motionen eller 

medborgarförslaget. När beslut om motion eller medborgarförslag har fattats 

avslutas ärendet och verkställigheten utgör självständiga ärenden. 
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Bilaga 1 till Arbetsordning för beredning av motioner 
och medborgarförslag 

De generella regler som fastställts i dokumentet Instruktion för skrivande av 

tjänsteskrivelse ska tillämpas även vid behandling av motioner och 

medborgarförslag. Dessutom gäller nedanstående instruktion vid behandling 

av motioner och medborgarförslag. 

När en motion eller ett medborgarförslag bereds ska ansvarig handläggare i 

tjänsteskrivelsen formulera ett tydligt förslag till beslut. Förslaget ska 

formuleras så att det kan användas i protokollet när beslut fattas utan att det 

behöver formuleras om. 

I ett beslut gällande en motion eller ett medborgarförslag ska alltid anges om 

förslaget helt eller delvis bifalls, avslås eller besvaras. Ofta förekommer flera 

olika förslagspunkter där vissa kan bifallas, andra avslås och ytterligare 

andra kan besvaras. Begreppet besvaras används när begreppen bifall eller 

avslag inte passar, till exempel när något som föreslås redan är genomfört, 

att arbete med frågan pågår på något sätt eller att frågan hänskjuts till någon 

annan instans för handläggning. 

När man bereder en motion eller ett medborgarförslag ska man i första hand 

utgå från de förslagspunkter som finns, men man måste också ta hänsyn till 

den övriga text och motiveringar som finns i motionen eller 

medborgarförslaget.   

Tjänsteskrivelsens rubriker 

Beskrivning av ärendet 

Under denna rubrik gör handläggaren en kort sammanfattning av ärendet. 

Sammanfattningen bör i normalfallet inte vara längre än 5-10 rader och ska 

vara formulerad så att den direkt kan användas i protokollet utan att behöva 

formuleras om av sekreteraren, som inte är sakkunnig inom alla de områden 

som tjänsteskrivelserna handlar om. Det bör inte vara direkta citat från 

motionen eller medborgarförslaget annat än i rena undantagsfall. 

Sammanfattningen ska vara tydlig och ge en förståelse för vad det är för ett 

ärende som behandlas. 

När det gäller en motion ska beskrivningen börja: ”I motionen föreslås…” 

I ett medborgarförslag ska beskrivningen börja: ”I medborgarförslaget 

föreslås…” 

Beslutsunderlag 

Här räknas de olika dokument som utgör beslutsunderlag för politikerna i 

ärendet, det vill säga de handlingar som ska skickas ut till politikerna inför 

beslut. Även tjänsteskrivelsen ska anges här. 

Uppräkningen görs i tidsordning med det äldsta dokumentet överst. Följande 

mönster ska användas. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2015-07-21 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

”Motion, inkommen den…” (enligt mönstret 1 januari 2015) 

”Medborgarförslag, inkommit den…” (enligt mönstret 1 januari 2015) 

”Kommunfullmäktiges beslut den… (enligt mönstret 1 januari 2015 § 35) 

”Tjänsteskrivelse, daterad den… (enligt mönstret 1 januari 2015) 

Överväganden 

Här ska handläggaren föra ett resonemang om motiven för förslagen till 

beslut, besvara de frågor som beslutsfattarna kan tänkas ställa, ange 

eventuella alternativa förslag till beslut etc. Alla de överväganden som 

handläggaren gör för att komma fram till ett förslag till beslut ska beskrivas 

under den här rubriken. 

§ 2-överväganden 

I kommunstyrelsens reglemente, § 2, har fullmäktige beslutat att det ska 

finnas ett system som säkerställer att man vid beredning och beslutsfattande i 

alla ärenden ska ta hänsyn till följande perspektiv: Folkhälsa, Trygghet och 

säkerhet, Funktionshinder, Integrering, Jämställdhet, Arbetsmiljö, FN:s 

konventioner om de mänskliga rättigheterna och Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Som en del av detta system ska under den här rubriken dels anges vilka av 

dessa perspektiv som påverkas av beslutet och dels vilken påverkan beslutet 

i så fall kan få. Om beslutet befaras kunna ge negativa konsekvenser 

gällande något av perspektiven så ska motiven för att beslutet ändå ska fattas 

anges här. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget utformas som ett slutgiltigt beslut utan hänvisningar till vem som 

ska fatta beslutet. Att det är ett förslag framgår redan av rubriken och 

behöver därför inte upprepas i texten. 

Alla beslut som kostar pengar att genomföra måste innehålla en 

medelsanvisning i någon form. I första hand ska pengar tas från den 

verksamhet som ska verkställa förslagen. Om detta inte är möjligt kan i 

andra hand, efter överenskommelse, hänvisning göras till annan verksamhets 

budget. Om så sker måste handläggare i övervägandena ange att det finns en 

överenskommelse med den andra verksamheten. Om förvaltningen saknar 

pengar för att verkställa förslag i en motion eller ett medborgarförslag som 

man i övrigt tycker är bra, ska man föreslå avslag med hänvisning till att det 

saknas pengar. Även när man föreslår avslag på grund av att det saknas 

pengar så måste det under övervägandena anges vad förslaget skulle kosta att 

genomföra. 

Förslagen till beslut ska formuleras som fullständiga huvudsatser (inte som 

att-satser) enligt nedanstående mönster. 

Bifall 

Motionen/medborgarförslaget bifalles. 

Avslag 

Motionen/medborgarförslaget avslås, med hänvisning till… (Här gör man en 

kort motivering till avslagsbeslutet utifrån de överväganden som gjorts i 

tjänsteskrivelsen.) 
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Besvarande 

Motionen/medborgarförslaget besvaras, med hänvisning till… (Här gör man 

en kort beskrivning av varför förslaget anses som besvarat utifrån de 

överväganden som gjorts i tjänsteskrivelsen.) 

Delvis bifall/avslag/besvarande 

1. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 1 och 2 bifalls. 

2. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 3 avslås, med hänvisning 

till... 

3. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 4 besvaras, med hänvisning 

till… 

Fattat beslut expedieras till 

Här räknar handläggaren upp alla de olika mottagare som beslutet ska 

expedieras till när det slutgiltiga beslutet är fattat. Det innefattar både interna 

och externa mottagare. Ange alltid adress för externa mottagare. 

Eftersom handläggaren är den som kan ärendet bäst så måste handläggaren 

avgöra vilka som behöver få del av beslutet. Enligt lag finns det vissa 

mottagare som måste få del av beslut. Om dessa mottagare inte finns med 

under denna rubrik så kommer inte besluten att expedieras till dem av 

kansliet. Om det finns mottagare som behöver få del av beslutet men som 

inte finns med under den här rubriken så är det handläggarens eget ansvar att 

se till att dessa få del av beslutet. Det är därför viktigt att handläggaren noga 

anger alla mottagare av beslutet. 
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Bilaga 1 till Arbetsordning för beredning av motioner 
och medborgarförslag 

De generella regler som fastställts i dokumentet Instruktion för skrivande av 

tjänsteskrivelse ska tillämpas även vid behandling av motioner och 

medborgarförslag. Dessutom gäller nedanstående instruktion vid behandling 

av motioner och medborgarförslag. 

När en motion eller ett medborgarförslag bereds ska ansvarig handläggare i 

tjänsteskrivelsen formulera ett tydligt förslag till beslut. Förslaget ska 

formuleras så att det kan användas i protokollet när beslut fattas utan att det 

behöver formuleras om. 

I ett beslut gällande en motion eller ett medborgarförslag ska alltid anges om 

förslaget helt eller delvis bifalls, avslås eller besvaras. Ofta förekommer flera 

olika förslagspunkter där vissa kan bifallas, andra avslås och ytterligare 

andra kan besvaras. Begreppet besvaras används när begreppen bifall eller 

avslag inte passar, till exempel när något som föreslås redan är genomfört, 

att arbete med frågan pågår på något sätt eller att frågan hänskjuts till någon 

annan instans för handläggning. 

När man bereder en motion eller ett medborgarförslag ska man i första hand 

utgå från de förslagspunkter som finns, men man måste också ta hänsyn till 

den övriga text och motiveringar som finns i motionen eller 

medborgarförslaget.   

Tjänsteskrivelsens rubriker 

Beskrivning av ärendet 

Under denna rubrik gör handläggaren en kort sammanfattning av ärendet. 

Sammanfattningen bör i normalfallet inte vara längre än 5-10 rader och ska 

vara formulerad så att den direkt kan användas i protokollet utan att behöva 

formuleras om av sekreteraren, som inte är sakkunnig inom alla de områden 

som tjänsteskrivelserna handlar om. Det bör inte vara direkta citat från 

motionen eller medborgarförslaget annat än i rena undantagsfall. 

Sammanfattningen ska vara tydlig och ge en förståelse för vad det är för ett 

ärende som behandlas. 

När det gäller en motion ska beskrivningen börja: ”I motionen föreslås…” 

I ett medborgarförslag ska beskrivningen börja: ”I medborgarförslaget 

föreslås…” 

Beslutsunderlag 

Här räknas de olika dokument som utgör beslutsunderlag för politikerna i 

ärendet, det vill säga de handlingar som ska skickas ut till politikerna inför 

beslut. Även tjänsteskrivelsen ska anges här. 

Uppräkningen görs i tidsordning med det äldsta dokumentet överst. Följande 

mönster ska användas. 
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”Motion, inkommen den…” (enligt mönstret 1 januari 2015) 

”Medborgarförslag, inkommit den…” (enligt mönstret 1 januari 2015) 

”Kommunfullmäktiges beslut den… (enligt mönstret 1 januari 2015 § 35) 

”Tjänsteskrivelse, daterad den… (enligt mönstret 1 januari 2015) 

Överväganden 

Här ska handläggaren föra ett resonemang om motiven för förslagen till 

beslut, besvara de frågor som beslutsfattarna kan tänkas ställa, ange 

eventuella alternativa förslag till beslut etc. Alla de överväganden som 

handläggaren gör för att komma fram till ett förslag till beslut ska beskrivas 

under den här rubriken. 

§ 2-överväganden 

I kommunstyrelsens reglemente, § 2, har fullmäktige beslutat att det ska 

finnas ett system som säkerställer att man vid beredning och beslutsfattande i 

alla ärenden ska ta hänsyn till följande perspektiv: Folkhälsa, Trygghet och 

säkerhet, Funktionshinder, Integrering, Jämställdhet, Arbetsmiljö, FN:s 

konventioner om de mänskliga rättigheterna och Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Som en del av detta system ska under den här rubriken dels anges vilka av 

dessa perspektiv som påverkas av beslutet och dels vilken påverkan beslutet 

i så fall kan få. Om beslutet befaras kunna ge negativa konsekvenser 

gällande något av perspektiven så ska motiven för att beslutet ändå ska fattas 

anges här. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget utformas som ett slutgiltigt beslut utan hänvisningar till vem som 

ska fatta beslutet. Att det är ett förslag framgår redan av rubriken och 

behöver därför inte upprepas i texten. 

Alla beslut som kostar pengar att genomföra måste innehålla en 

medelsanvisning i någon form. I första hand ska pengar tas från den 

verksamhet som ska verkställa förslagen. Om detta inte är möjligt kan i 

andra hand, efter överenskommelse, hänvisning göras till annan verksamhets 

budget. Om så sker måste handläggare i övervägandena ange att det finns en 

överenskommelse med den andra verksamheten. Om förvaltningen saknar 

pengar för att verkställa förslag i en motion eller ett medborgarförslag som 

man i övrigt tycker är bra, ska man föreslå avslag med hänvisning till att det 

saknas pengar. Även när man föreslår avslag på grund av att det saknas 

pengar så måste det under övervägandena anges vad förslaget skulle kosta att 

genomföra. 

Förslagen till beslut ska formuleras som fullständiga huvudsatser (inte som 

att-satser) enligt nedanstående mönster. 

Bifall 

Motionen/medborgarförslaget bifalles. 

Avslag 

Motionen/medborgarförslaget avslås, med hänvisning till… (Här gör man en 

kort motivering till avslagsbeslutet utifrån de överväganden som gjorts i 

tjänsteskrivelsen.) 
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Besvarande 

Motionen/medborgarförslaget besvaras, med hänvisning till… (Här gör man 

en kort beskrivning av varför förslaget anses som besvarat utifrån de 

överväganden som gjorts i tjänsteskrivelsen.) 

Delvis bifall/avslag/besvarande 

1. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 1 och 2 bifalls. 

2. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 3 avslås, med hänvisning 

till... 

3. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 4 besvaras, med hänvisning 

till… 

Fattat beslut expedieras till 

Här räknar handläggaren upp alla de olika mottagare som beslutet ska 

expedieras till när det slutgiltiga beslutet är fattat. Det innefattar både interna 

och externa mottagare. Ange alltid adress för externa mottagare. 

Eftersom handläggaren är den som kan ärendet bäst så måste handläggaren 

avgöra vilka som behöver få del av beslutet. Enligt lag finns det vissa 

mottagare som måste få del av beslut. Om dessa mottagare inte finns med 

under denna rubrik så kommer inte besluten att expedieras till dem av 

kansliet. Om det finns mottagare som behöver få del av beslutet men som 

inte finns med under den här rubriken så är det handläggarens eget ansvar att 

se till att dessa få del av beslutet. Det är därför viktigt att handläggaren noga 

anger alla mottagare av beslutet. 
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Denna instruktion beskriver de rutiner som ska följas av hela organisationen 

när ärenden som ska beslutas av de olika politiska organen hanteras. 

Instruktionen är bindande för hela kommunstyrelseförvaltningen.  

I de nämndreglementen som kommunfullmäktige har antagit finns vissa 

grundläggande principer vad gäller ärendeberedning fastställda. I 

kommunstyrelsens reglemente finns även paragraferna 2, 3 och 10 som 

ställer ytterligare krav på ärendeberedningen. Den här instruktionen redogör 

för förvaltningens praktiska hantering av fullmäktiges beslut. 

Instruktionen syftar till att säkerställa att ärendeprocessen sköts på ett 

effektivt sätt men även till att säkerställa en god arbetsmiljö för både 

anställda och förtroendevalda. Dessutom är reglerna nödvändiga för att 

garantera en hög och jämn kvalitet på ärendeberedningen och 

beslutsprocessen. Reglerna syftar också till att Mörbylånga kommuns 

dokument ska vara enhetliga, inte minst när besluten expedieras externt. 

Ansvaret för att denna instruktion tillämpas i ett enskilt ärende ligger hos den 

chef som enligt tjänsteskrivelsen ansvarar för ärendets beredning.  

Allmänt om ärendeprocessen 

Ett ärende är något som kommunen ska ta ställning till och som ska utmynna 

i någon form av beslut. Det behöver inte innebära ett beslut i sak utan kan 

även handla om beslut att lägga ner eller avvisa en fråga som kommit till 

kommunen. 

I en kommun fattas beslut i ärenden antingen på delegation eller av den 

politiska nämnden i sin helhet. Beslut som fattas på delegation regleras i 

delegeringsordningen och kommer inte att behandlas i denna instruktion. 

Ärenden kan initieras på flera olika sätt, både externt och internt. Utifrån kan 

ärenden initieras genom medborgarförslag, ansökningar, klagomål, remisser 

av enskilda personer, organisationer eller myndigheter. Ärenden kan initieras 

internt genom motioner i kommunfullmäktige, förslag från förtroendevalda i 

olika nämnder eller från förvaltningen. Förvaltningens möjlighet att initiera 

ärenden behandlas mer i instruktionen för kommundirektören. 

När ett ärende initieras utses en handläggare för ärendet. Det är 

handläggarens ansvar att se till att ärendet blir berett enligt de regler som 

finns och inom den tid som avsatts för beredningen. Handläggaren ska vara 

öppen för att ta upp frågeställningar i ärendet med sin chef. 

Reglerna i Mörbylånga kommuns skrivarhandledning och i skriften 

Myndigheternas skrivregler tillämpas när skriftligt material produceras vilket 

inbegriper alla beslutsunderlag.  

När ett ärende är berett överlämnas det till respektive nämnds sekreterare.  

Hur ärenden bereds 

Beroende på vad det är för ärende och hur omfattande det är så kan 

beredningen se olika ut. I ett enkelt ärende kan det vara tillräckligt att göra 

hela beredningen i en tjänsteskrivelse. I mer omfattande ärenden behöver 

ofta en större utredning göras, vilken i så fall upprättas i ett eget dokument.  

Handläggaren är ansvarig för att inhämta faktauppgifter, föra dialog med 

berörda och/eller sakkunniga inom området, sammanställa uppgifter och 
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göra de överväganden som behövs för att kunna presentera en heltäckande 

utredning. Handläggaren är också ansvarig för att ha den kontakt med 

registrator och sekreterare som behövs. 

I ärenden där en större utredning behöver göras ska tjänsteskrivelsen 

innehålla en sammanfattning av de överväganden som görs i utredningen. 

Handläggaren ska se till att alla handlingar som ska ingå som 

beslutsunderlag i ärendet finns registrerade i Ciceron.   

Beredningen av ärenden ska vara så pass heltäckande att ytterligare frågor 

normalt sett inte ska behöva ställas när ärendet behandlas av den beslutande 

nämnden.  

Allmänt om tjänsteskrivelser 

I ärenden som ska beslutas av den politiska nivån (kommunfullmäktige eller 

nämnd) och som bereds av förvaltningen ska det finnas en tjänsteskrivelse. 

Undantag från det kravet kan göras om ärendet främst eller uteslutande är av 

rent politisk karaktär. I sådana fall används vid behov istället 

presidieskrivelse eller ordförandeskrivelse.  

Den som är utsedd till handläggare i ett ärende har ansvaret att se till att det 

görs en tjänsteskrivelse till ärendet. Handläggarens närmaste chef har 

ansvaret för att ärendet är berett enligt de regler som finns och för att 

tjänsteskrivelsen är korrekt innan ärendet lämnas vidare till kansliet inför den 

politiska hanteringen. Varje chef har också ansvaret för att alla ärenden inom 

dennes område bereds enligt anvisningarna i instruktionen för 

kommundirektören. 

Tjänsteskrivelsen har en central roll i kommunens ärendehantering i de 

ärenden som beslutas av den politiska nivån. I de flesta ärenden är det fler 

handlingar som utgör det fullständiga beslutsunderlaget än enbart 

tjänsteskrivelsen. Tjänsteskrivelsen är dock det dokument som sammanfattar 

ärendet och där förvaltningen lägger fram sina förslag till beslut och de 

överväganden som ligger till grund för dessa förslag. 

En tjänsteskrivelse är förvaltningens dokument där man kommunicerar 

ställningstaganden och förslag med den politiska nivån. Eftersom 

förvaltningen är avsändare bör inte nämnden ändra i tjänsteskrivelsen. De 

som ska fatta beslut är inte bundna att följa de förslag som finns i 

tjänsteskrivelsen utan kan fatta helt andra beslut. För att beslutsprocessen ska 

vara transparent är det viktigt att tjänsteskrivelsen med förvaltningens 

förslag bevaras intakt och inte ändras. Därmed kan man i efterhand avgöra 

vad som var förvaltningens förslag och ställningstaganden även i de fall då 

beslutet blir ett annat än det som förvaltningen föreslagit. 

När handläggaren skriver en tjänsteskrivelse ska mallen för tjänsteskrivelser 

som finns i ärende- och dokumenthanteringssystemet Ciceron användas. Om 

det finns särskilda skäl kan tjänsteskrivelsemallen som finns i Word eller i 

annat ärende- och dokumenthanteringssystem användas. Om den mall som 

finns i Word används måste alla de uppgifter som läggs in automatiskt i 

Ciceron istället skrivas in manuellt i Wordmallen. 
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Tjänsteskrivelsens sidhuvud 

Dokumentet ska ha kommunens aktuella logotyp i svartvitt i sidhuvudet på 

första sidan. När rätt mallar används finns rätt logotyp med redan när 

dokumentet skapas. Färgad logotyp får inte användas i tjänsteskrivelserna. 

Direkt under logotypen anges endast verksamhet. När en tjänsteskrivelse 

görs i Ciceron läggs verksamhet in automatiskt utifrån vem som är 

handläggare. Vid behov kan verksamhet ändras manuellt. 

Datum ska vara den dag då dokumentet är färdigt. Se till att det står samma 

datum på alla sidor i dokumentet. Om man bara ändrar på sidan 1 så följer 

inte ändringen med på övriga sidor. 

Diarienummer ska finnas på tjänsteskrivelsen i alla ärenden som ska 

behandlas politiskt utom i personärenden som beslutas av sociala utskottet. 

Diarienumret ska skrivas ut i sin helhet. När en tjänsteskrivelse görs i 

Ciceron läggs diarienumret in automatiskt. 

Tjänsteskrivelsens rubrik 

Normalt ska den ärendemening som finns i diariet också användas som 

rubrik i tjänsteskrivelsen. När man använder mallen i Ciceron läggs den 

rubriken in automatiskt när tjänsteskrivelsen påbörjas. Om det finns särskilda 

skäl till det, till exempel att ärendet bytt karaktär efter det att det 

diariefördes, kan rubriken istället skrivas så att det passar ärendet bättre.  

Rubriken ”Beskrivning av ärendet” 

Under denna rubrik gör handläggaren en kort sammanfattning av ärendet. 

Sammanfattningen ska vara tydlig och ge en förståelse för vad det är för ett 

ärende som behandlas. Sammanfattningen bör i normalfallet inte vara längre 

än 5-10 rader och ska skrivas så att den kan användas direkt i protokollet 

utan att behöva formuleras om av sekreteraren, som inte är sakkunnig inom 

alla de områden som tjänsteskrivelserna handlar om.  

När tjänsteskrivelsen görs i Ciceron kommer texten under den här rubriken 

att flyttas över automatiskt till protokollet utan att sekreteraren måste 

kontrollera hur beskrivningen är formulerad. När beskrivningen görs enligt 

ovanstående anvisningar kommer arbetet att effektiviseras. 

När det gäller en motion ska beskrivningen börja: ”I motionen föreslås…” 

I ett medborgarförslag ska beskrivningen börja: ”I medborgarförslaget 

föreslås…” 

Rubriken ”Beslutsunderlag” 

Här räknas de olika dokument upp som utgör beslutsunderlag för politikerna 

i ärendet, det vill säga de handlingar som skickas ut till politikerna inför 

beslut. Även tjänsteskrivelsen ska anges här. 

Uppräkningen görs med enkelt radavstånd och i tidsordning med det äldsta 

dokumentet överst. Följande mönster ska användas. 

”Ansökan, inkommen den 1 januari 2019.” 

”Kommunfullmäktiges beslut, den 15 januari 2019 § 35.” 

”Tjänsteskrivelse, daterad den 1 februari 2019.” 

Motioner och medborgarförslag skrivs på följande sätt. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-11-12 
Dnr 

KS 2019/000109 
Sida 

5(11) 
 

 

”Motion, inkommen den 2 januari 2019.” 

”Medborgarförslag, inkommit den 3 januari 2019.” 

Rubriken ”Förvaltningens överväganden” 

Denna rubrik är avsedd att ge utrymme för handläggarens och förvaltningens 

redogörelse av hur man ser på ärendet.  

Rubriken förvaltningens överväganden innehåller fyra underrubriker som var 

och en ska hanteras enligt nedanstående.  

Underrubriken ”Överväganden förvaltningens huvudförslag” 

Här ska handläggaren föra ett resonemang om motiven för förvaltningens 

huvudförslag till beslut, besvara frågor som beslutsfattarna kan tänkas ställa, 

redogöra för ekonomiska konsekvenser, finansiering, tidplan etc. 

Kostnaderna, både de faktiska kostnaderna och när så är tillämpligt, 

kostnaderna i förhållande till nyttan, ska redovisas. När det finns osäkerhet i 

kalkylerna ska dessa redovisas. Alla överväganden som handläggaren gör för 

att komma fram till huvudförslaget till beslut ska beskrivas under den här 

underrubriken tillsammans med lagkrav och juridiska konsekvenser. Här ska 

även redovisas om det finns några osäkerheter när det gäller lagligheten i 

förslaget. 

I ärenden som innebär att det finns förslag till beslut som kan vara tyngande 

för enskilda ska förvaltningen säkerställa att det föreslagna beslutet står i 

proportion till den nytta som man avser att uppnå, vilket även ska redovisas 

under denna rubrik. 

I de fall ärendet gäller antagande av styrdokument ska här även redovisas de 

ställningstaganden som gjorts av chefen för verksamhetsstöd avseende 

aktualitetsprövning, behov av revidering, sammanläggning av befintliga 

styrdokument eller möjligheten att utöka ett befintligt styrdokument istället 

för att göra ett nytt.  

Underrubriken ”Alternativa förslag till beslut med de ytterligare 
överväganden som kan behövas” 

Här redovisas sådana alternativa förslag till beslut som rimligen 

beslutsfattarna kan vara intresserade av att ta ställning till. Förslagen ska 

formuleras så att de direkt kan användas i protokollet om beslut fattas enligt 

ett alternativt förslag.  

Om förvaltningen gör bedömningen att det inte finns några rimliga alternativ 

till det förslag som förordas så ska det tydligt anges att förvaltningen inte ser 

några sådana alternativ. För varje alternativ ska anges vad som talar för och 

emot alternativet.  

Underrubriken ”Kommunikation av förslaget till beslut” 

Här skrivs i förekommande fall hur förslaget till beslut har meddelats 

sökanden, klaganden eller annan part som berörs av ärendet. Här redovisas 

också eventuella yttranden som kommit in till följd av kommunikationen. 

Enligt förvaltningslagen ska kommunicering numera ske även i ärenden som 

inte utgör myndighetsutövning, dock inte i ärenden som kan överklagas 

enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning. 
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Underrubriken ”Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente” 

I kommunstyrelsens reglemente, § 2, har kommunfullmäktige beslutat att det 

ska finnas rutiner som säkerställer att man vid beredning och beslutsfattande 

i alla ärenden ska ta hänsyn till nedanstående perspektiv. 

Som en del av dessa rutiner ska under den här rubriken dels anges vilka av 

dessa perspektiv som påverkas av beslutet både direkt och indirekt och dels 

vilken påverkan beslutet i så fall kan få. Om beslutet befaras kunna ge 

negativa konsekvenser gällande något av perspektiven så ska motiven för att 

beslutet ändå ska fattas anges här. 

Folkhälsa 

Begreppet folkhälsa används för att beskriva hur en hel befolkning mår 

fysiskt, psykiskt och socialt.  

När vi talar om att arbeta med folkhälsa i Mörbylånga kommun handlar det 

om att stärka befolkningens hälsa, arbeta preventivt med bildningsåtgärder, 

förhindra smittspridning och verka för en hälsosam livsstil i alla livets 

avseenden. Det går att mäta folkhälsan genom att titta på medellivslängden, 

den självupplevda hälsan och livskvaliteten och följa förekomsten av olika 

sjukdomar. Begreppet är brett och de beslut som fattas i kommunen kan 

påverka folkhälsan både direkt och indirekt. 

Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen. 

Trygghet och säkerhet 

Människors upplevelse av trygghet och säkerhet är en av de faktorer som 

följs för att mäta folkhälsan. Arbetet med trygghet och säkerhet i landets 

kommuner jämförs regelbundet i en så kallad öppen jämförelse där olika 

områden eller indikatorer väljs ut. Det kan handla om risken för 

personskador, bränder, anmälda brott och upplevelsen av oro och otrygghet. 

Ordentligt upplysta gång- och cykelvägar är exempel på en viktig 

brottsförebyggande åtgärd. 

I Mörbylånga kommun vill vi att alla som bor, vistas eller verkar här ska 

kunna känna sig trygga och säkra i förhållande till risken för att utsättas för 

brottshandlingar eller olyckshändelser. 

Funktionshinder 

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och 

delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta 

finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens 

artiklar. Det innebär att Mörbylånga kommun ska respektera, skydda, 

uppfylla och främja rättigheterna. 

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte 

något som en person är. 

Funktionshinder beskriver den begränsning en funktionsnedsättning innebär 

för en person i relation till omgivningen. Ett funktionshinder uppstår därmed 

i mötet mellan människa och miljö. Det kan handla om allt från höga trösklar 

till attityder. Det är alltså miljön och omgivningen som är 

funktionshindrande. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-11-12 
Dnr 

KS 2019/000109 
Sida 

7(11) 
 

 

Integrering 

Integrering handlar om att det arbete som ska göra det möjligt för kommunen 

att erbjuda asylsökande och nyanlända bostäder, skola, utbildning och arbete. 

Integrering innebär också att alla som kommer hit ska kunna etablera sig i 

samhället och på arbetsmarknaden. I tjänsteskrivelsen prövar vi därför våra 

förslag till beslut för att se om och i så fall hur de påverkar integrerings-

arbetet. 

Jämställdhet 

Begreppet jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen. Det här 

perspektivet inbegriper vilken effekt ett beslut kan få både externt och 

internt. Kommer beslutet att innebära att skillnader som kan finnas när det 

gäller situationen eller olika möjligheter för män och kvinnor att utjämnas 

eller förstärkas? Analysen av det här perspektivet kan kräva att man tar reda 

på hur förhållandet är i nuläget för att kunna avgöra vad förslaget till beslut 

kan få för effekter. Finns det i den aktuella frågan en tydlig ojämställdhet 

eller råder det jämställda förhållanden? Kommer detta att förändras i och 

med beslutet eller inte? Om det kommer att förändras, vilken förändring kan 

man då förvänta? I den mån det finns tillgång till könsuppdelad statistik 

inom området kan den användas i analysen.  

Arbetsmiljö 

Detta perspektiv har fokus på de som är anställda i Mörbylånga kommun, 

men också på till exempel förtroendevalda i kommunen och elever som går i 

kommunens skolor. Kommer beslutet att innebära en ökad arbetsbelastning? 

Finns risk för ökad stress? Kommer beslutet att göra att Mörbylånga 

kommun ses som en attraktiv arbetsgivare? Eller finns risken att beslutet 

kommer att göra det svårare att rekrytera personal inom det aktuella området 

eller till och med för kommunen i sin helhet? 

FN:s barnkonvention 

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast 

att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas 

ägodelar. Bland konventionens 54 artiklar finns fyra grundläggande 

principer som alltid ska beaktas i frågor som rör barn:  

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

 Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Från och med år 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. För Mörbylånga 

kommun innebär det ett större ansvar för alla som fattar beslut att tillämpa 

rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag i ärenden som 

rör barn. 

I tjänsteskrivelsemallen i Ciceron kommer det att finnas en checklista som 

ska fyllas i när ett ärende bereds. 

Rubriken ”Förvaltningens förslag till beslut” 

Förslaget utformas som ett slutgiltigt beslut som det ska skrivas i protokollet, 

utan hänvisningar till vem som ska fatta beslutet. Att det är ett förslag 

framgår redan av rubriken och behöver därför inte upprepas i texten. 
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Alla beslut som kostar pengar måste innehålla en medelsanvisning i någon 

form. I första hand ska pengar tas från den verksamhet som ska verkställa 

förslagen. Om detta inte är möjligt kan i andra hand, efter överenskommelse, 

hänvisning göras till annan verksamhets budget. Om så sker måste 

handläggare i övervägandena ange att det finns en överenskommelse med 

den andra verksamheten. Om handläggaren inte ser någon möjlighet till 

finansiering enligt ovanstående kan i undantagsfall förslaget till beslut 

formuleras så att en förutsättning för beslutet är att pengar anslås. 

I alla förslag till beslut som innebär ett uppdrag som ska verkställas måste 

det anges när uppdraget ska vara verkställt. Om ett uppdrag förväntas ta flera 

år att genomföra behöver inget exakt slutdatum anges, istället gör en 

uppskattning av ungefär när uppdraget beräknas vara färdigt.  

Förslagen till beslut ska formuleras som fullständiga huvudsatser och inte 

som att-satser. 

När det finns flera olika beslutssatser i förslaget ska dessa numreras. 

I ärenden där beslutet innebär helt eller delvis avslag ska en motivering till 

beslutet anges. Om motiveringen inte framgår av beslutssatserna ska den 

skrivas in särskilt under förslaget till beslut med underrubriken 

”Beslutsmotivering”. 

När det gäller motioner och medborgarförslag ska förslaget till beslut göra 

tydligt om motionen/medborgarförslaget bifalls, avslås eller hanteras på 

annat sätt. En motion eller ett medborgarförslag kan ibland innehålla flera 

förslag. I sådana fall kan något förslag bifallas och ett annat avslås. 

Förslagen till beslut ska skrivas enligt följande mönster. 

Bifall 

Motionen/medborgarförslaget bifalls. (Dessutom skrivs medelsanvisning och 

anvisningar kring verkställighet enligt ovan.) 

Avslag 

Motionen/medborgarförslaget avslås, med hänvisning till… (Här gör man en 

kort motivering till avslagsbeslutet utifrån de överväganden som gjorts i 

tjänsteskrivelsen.) 

Varken bifall eller avslag 

Motionen/medborgarförslaget besvaras genom att följande information 

lämnas: … (Här gör man en kort beskrivning av varför förslaget varken kan 

bifallas eller avslås samt den information om ärendet som finns i de 

överväganden som gjorts i tjänsteskrivelsen.) 

Delvis bifall/avslag/hanterande 

1. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 1 och 2 bifalls. 

2. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 3 avslås, med hänvisning 

till... 

3. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 4 besvaras genom att 

följande information lämnas: … 

Underskrifter 

Tjänsteskrivelsen behöver inte undertecknas. 
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Handläggarens och dennes närmaste chefs namn ska anges på avsedd plats i 

tjänsteskrivelsen. Handläggarens namn anges till höger och chefens namn till 

vänster. Om det finns flera handläggare i ärendet så anges deras namn under 

varandra till höger. Den enda handläggare som ensam kan ha sitt namn på en 

tjänsteskrivelse är kommundirektören. 

Rubriken ”Fattat beslut expedieras till” 

Här räknar handläggaren upp alla de olika mottagare som beslutet ska 

expedieras till när det slutgiltiga beslutet är fattat. Det innefattar både interna 

och externa mottagare. Ange alltid adress för externa mottagare. 

Eftersom handläggaren är den som kan ärendet bäst så måste handläggaren 

avgöra vilka som behöver få del av beslutet. Enligt lag finns det vissa 

mottagare som måste få del av beslut. Om dessa mottagare inte finns med 

under denna rubrik så kommer inte heller besluten att expedieras till dem av 

kansliet med automatik.  

När beslutet expedieras så är det första steget i implementeringsprocessen av 

beslutet. Det är därför viktigt att handläggaren noga anger alla mottagare av 

beslutet. Om det finns mottagare som behöver få del av beslutet men som 

inte finns med under den här rubriken så är det handläggarens eget ansvar att 

se till att dessa får del av beslutet.  

Inlämnande av tjänsteskrivelse 

När handläggaren är klar med ärendet och närmaste chef har godkänt det ska 

alla handlingar i ärendet verkställas i Ciceron. Sedan överlämnas ärendet till 

nämndens sekreterare genom att det i Ciceron anmäls till aktuell nämnds 

möte enligt instruktioner från systemförvaltaren.   

Verkställande av fattade beslut 

När ett beslut har fattats och uppdraget att verkställa beslutet har getts så ska 

mottagaren av uppdraget planera arbetet så att uppdraget kan verkställas 

inom den tidsram som beslutats. Om det visar sig att uppdraget inte kan 

verkställas inom utsatt tid ska ansvarig chef se till att uppdragsgivaren 

informeras om situationen. Uppdragsgivaren kan då ge förlängd tid för 

uppdraget eller vidta de åtgärder som behövs för att uppdraget ska kunna 

verkställa i tid.  

När ett uppdrag som beslutats av en nämnd eller av kommunfullmäktige har 

genomförts ska detta anmälas till kommunkansliet som sammanställer en 

redovisning till respektive organ.  

Särskilt om motioner och medborgarförslag 

Motioner och medborgarförslag har en särskild ställning när det gäller 

upprätthållande av demokratiska principer. Motioner och medborgarförslag 

är enskilda politikers och medborgares möjlighet att självständigt väcka 

ärenden i kommunen. Det är därför angeläget att dessa ärenden hanteras med 

den respekt och den skyndsamhet som detta kräver. Ur demokratisk 

synpunkt bör motioner och medborgarförslag prioriteras före andra ärenden.  

Beredning av motioner och medborgarförslag 

Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § och kommunfullmäktiges arbetsordning 

16 § bör en motion beredas så att beslut kan fattas inom ett år efter det att 
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motionen har lämnats in. För medborgarförslag gäller enligt § 20 i 

kommunfullmäktiges arbetsordning att beslut bör fattas inom 6 månader, 

med möjlighet till utökning till ett år i mer komplicerade ärenden. Strävan är 

dock att varje motion och medborgarförslag ska beredas så skyndsamt som 

möjligt.  

En motion ska alltid beslutas av kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag 

kan beslutas antingen av kommunfullmäktige eller av en nämnd om 

kommunfullmäktige beslutar så. Handläggaren måste därför planera 

beredningen så att ärendet hinner behandlas av de olika politiska organ som 

ska behandla ärendet för att beslut ska kunna fattas inom utsatt tid. 

När en motion eller ett medborgarförslag remitteras till en nämnd ska 

kommundirektör/verksamhetsområdeschef utse en handläggare från 

förvaltningen som ansvarig för ärendets beredning. I handläggarens ansvar 

ingår att vid behov informera förslagsställaren om ärendets hantering. 

När en motion eller ett medborgarförslag remitteras till kommunfullmäktiges 

presidium blir presidiets tjänsteman ansvarig handläggare. 

Ansvarig handläggare får använda sig av sakkunniga inom förvaltningen och 

inhämta upplysningar från anställda inom hela kommunen. 

Ansvarig handläggare ser till att frågan utreds i tillräcklig grad och att en 

korrekt tjänsteskrivelse upprättas med tydliga förslag till beslut enligt 

fastställda mallar och enligt anvisningarna i denna instruktion. 

I ett beslut gällande en motion eller ett medborgarförslag ska alltid anges om 

förslaget helt eller delvis bifalls, avslås eller besvaras. Ofta förekommer flera 

olika förslagspunkter där vissa kan bifallas, andra avslås och ytterligare 

andra ska besvaras på annat sätt. Alternativet besvaras används när 

begreppen bifall eller avslag inte passar, till exempel när något som föreslås 

redan är genomfört, att arbete med frågan pågår på något sätt eller att frågan 

hänskjuts och handlingar översänds till någon annan instans för 

handläggning. 

När man bereder en motion eller ett medborgarförslag ska man i första hand 

utgå från de förslagspunkter som finns, men man måste också ta hänsyn till 

den övriga text och motiveringar som finns i motionen eller 

medborgarförslaget. 

När beslut om motion eller medborgarförslag har fattats avslutas ärendet och 

verkställigheten utgör självständiga ärenden. 

Remisser och yttranden 

Det kommer olika typer av remisser till kommunen, alltifrån omfattande 

lagremisser från Regeringskansliet till enkla remisser om polistillstånd för 

allmänna sammankomster. I delegeringsordningarna har verksamhets-

områdeschefer getts rätt att själva avge yttrande på remisser som inte är av 

principiell betydelse eller annars av större vikt för kommunen. Remisser som 

gäller lagändringar är som regel att betrakta som frågor av principiell 

betydelse.  

Innan en remiss som är av principiell betydelse skickas till handläggare för 

beredning ska datum för när ärendet ska vara färdigberett och överlämnas till 

kansliet fastställas av förvaltningsledningen. För remisser som besvaras 
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genom delegationsbeslut ansvarar handläggaren för att remissen beslutas och 

skickas i tid.  

När det gäller remisser från Regeringskansliet ska yttrandena skrivas enligt 

de regler som bestämts av Regeringskansliet. Reglerna hämtas från 

regeringens hemsida. 

Normalt skrivs ett yttrande i den mall för yttrande som finns i Ciceron. I 

tjänsteskrivelsen anges motiven för innehållet i yttrandet. Förslaget till beslut 

formuleras som ett förslag att nämnden antar yttrandet. I undantagsfall, om 

yttrandet är mycket kort, endast några få rader, kan yttrandet skrivas direkt i 

tjänsteskrivelsen utan att yttrandemallen behöver användas. Yttrandet skrivs 

då in under rubriken förslag till beslut.  

Ovanstående tillvägagångssätt ska tillämpas även vid andra typer av 

yttranden än direkta remisser.

Det praktiska arbetet 

När arbetet sker enligt den här instruktionen kommer det att leda till ett 

enhetligt arbetssätt och en effektivare organisation.  

Ibland kommer det att uppstå frågor om hur de regler som gäller för 

Mörbylånga kommuns ärendehantering ska tillämpas i praktiken. 

Alla som behöver hjälp med de här frågorna är välkomna att kontakta 

kommunkansliet så att vi kan hjälpas åt att hitta lösningar på de frågor som 

kan uppstå i samband med hanteringen av olika ärenden.  
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Språket är vårt viktigaste verktyg
Välkommen till Mörbylånga kommuns skrivhandledning. Syftet med 
handledningen är att hjälpa dig som skriver att uppfylla de krav som ställs på 
oss för att vi ska vara tydliga och korrekta.

I skrivhandledningen får vi inte bara allmänna skrivregler, utan också 
konkreta råd om hur vi skriver begripligt och därigenom visa respekt för 
läsaren. Det stärker demokratin och tilltron till vår organisation.

Genom att använda dokumentmallar och följa våra skrivregler kan vi spara 
tankemödan till det väsentliga: hur vi ska uttrycka det vi vill ha sagt.

Vi ska skriva klarspråk

  Klarspråk står för myndighetstexter skrivna  
  på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.  
  Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att  
  alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad  
  som står i texter som skrivs av  
  myndigheterna.
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Så använder du skrivhandledningen
I skrivhandledningen får du både regler och mer allmänna råd. Använd skrivhandledningen som 
uppslagsbok och inspirationskälla.

Skrivhandledningen är uppdelad i tre huvudavsnitt:

1. Innan du börjar skriva

Här får du några allmänna råd inför skrivandet.

2. Så gör vi hos oss – skrivregler i stort och smått

Det här avsnittet ska alla ta del av. Här har vi samlat sådant som är särskilt viktigt att alla 
följer.

3. Så blir texten ännu bättre – skrivråd och praktiska tips

Här får du konkreta råd om hur man uttrycker sig tydligare och enklare. Använd avsnittet 
som inspirationskälla, och att gå tillbaka till när du kör fast. Här har vi också samlat några 
datorkommandon som är bra att känna till.

Sist i handledningen finns en lista med referenslitteratur och lästips, och ett register med sökord 
och sidhänvisningar.

Skrivhandledningen utgår från Myndigheternas skrivregler (DS 2009:38), Svenska skrivregler 
(2017), Svenska Akademiens ordlista (SAOL, 2015) och Svenska datatermgruppens 
rekommendationer.

1. Innan du börjar skriva
Börja alltid med att göra klart för dig varför du skriver och till vem eller vilka du vänder dig:

• Vad är syftet med texten? Vad ska läsaren veta eller göra efter att ha läst texten?

• Vilka förkunskaper har läsaren i ämnet? Behöver jag förklara och ge 
bakgrundsinformation?

• Vad vet jag om läsarens språkliga kompetens? Är det en kollega som delar mitt 
fackspråk? Är det en person med annat modersmål?

Ofta har ett dokument flera mottagare. Då får du utgå från principen ”alla ska förstå”. Det är 
alltid bra att använda klarspråk.

Disponera texten så att bakgrunder och förtydliganden inte upplevs som störande av de läsare 
som är insatta i ämnet.
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2. Så gör vi hos oss – skrivregler i stort 
och smått
Vi använder ett modernt språk
Språket förändras över tiden. En text som var acceptabel för kanske bara tio till femton år 
sedan är i dag ofta föråldrad. Mörbylånga kommun vill inte framstå som gammalmodig 
och byråkratisk. Vi vill att det ska vara lätt att förstå det vi skriver. Därför använder vi ett 
modernt språk.

Skriv ska och inte skall
Ska och skall betyder samma sak, men har olika stilvärde. Skall är mer formellt och 
avståndstagande. Därför skriver vi ska.

Ej och icke skriver vi sällan
Inte är den normala negationen i svenska språket. Om du skulle säga inte ska du också 
skriva inte. Ej och icke har särskilda användningsområden.

Exempel: Ej i trafik (skylt), icke-rökare

Undvik eller förklara fackuttryck
Fackuttryck som inte går att stryka eller byta ut får du förklara första gången du använder 
dem i en text, om du inte är säker på att alla läsare förstår dem.

För en utomstående är till exempel uttryck som avgäld, brukarorienterat och särskilt boende 
facktermer. Avgäld är ett ord som du bör byta ut mot avgift.

Undvik ålderdomliga ord och dubbeltydiga ord
På nästa sida finna en lista över ord och ordformer som du ska undvika. Listan är inte 
fullständig. Utgå från sunt förnuft och använd inte slentrianmässigt vissa ord bara för att du 
har sett dem i tidigare dokument.

Om du är osäker, kontrollera stilvärdet i en ordbok. Ord med stilvärdet ålderdomligt, 
föråldrat eller formellt bör du undvika. Modernare synonymer hittar du till exempel i Stora 
svenska ordboken. Se också Statsrådsberedningens Svarta listan.

Skriv så här Ålderdomliga ord
yttra sig avge yttrande

betala, bekosta, stå för, täcka bestrida kostnader

följas efterlevas

inte ej

som behövs, krävs, är 
nödvändig erforderlig
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Skriv så här Ålderdomliga ord

få erhålla

betala erlägga

finnas, finns föreligga, föreligger

ha hand om handha

inte icke

skaffa begära (in) inhämta

lämna in skicka in inkomma

yttra sig inkomma med yttrande

ta emot mottaga

varje månad månatligen

därför, alltså, följaktligen således

[ofta:] ta fram (t.ex. en 
handlingsplan) upprätta

vi betalar ut, du/ni får utgår

ta vidtaga

är skyldig att, ska åligger

Använd inte långa ord i onödan
En text med många långa ord kan vara tröttsam och ansträngande att läsa. Ofta är de långa orden 
onödiga – det finns ett kortare alternativ som gör texten mer lättläst och samtidigt mindre formell. 
Observera dock att vissa texter måste vara formella till sin karaktär.

Välj enkla verb (handlingsord) i stället för omskrivningar med verb + substantiv (den så kallade 
substantivsjukan):

Välj gärna korta prepositioner, till exempel om, på, för, till eller med istället för långa 
prepositioner, till exempel angående, beträffande avseende, rörande eller gällande.

Ta bort onödiga förstavelser och förlängningar (så kallade skrytfenor):

 

Skriv så här Skriv inte 
granska vidta en granskning

betala erlägga betalning

informera ge information 

besluta fatta beslut

Skriv så här Skriv inte 
hyra förhyra

skapa tillskapa

behålla, ha kvar bibehålla

fråga frågeställning

mål målsättning

utbildning utbildningsverksamhet
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Undvik ”nakna” substantiv
De så kallade nakna substantiven gör att texten blir mer formell och svårläst. Ett naket 
substantiv är ett substantiv som skrivs i sin grundform. Exempel: ärende. Jämför med de 
”påklädda” uttrycken: ett ärende, ärendet, flera ärenden, varje ärende, de inkomna ärendena.

De nakna substantiven fyller sin funktion när det handlar om en allmän företeelse, som i 
uppräkningar (ta med papper och penna), definitioner (med seniorboende menas …) och 
fasta uttryck (allmänt samråd, bevilja socialbidrag). I övrigt bör du klä på substantiven:

Skriv så här Skriv inte 

Vi tar ut en engångsavgift för 
anslutningen.

Engångsavgift uttages för 
anslutning.

Vi kommer att behandla din 
ansökan ...

Vi kommer att behandla 
ansökan ...

Se upp med då
Skriv inte då när du menar eftersom eller när. Ofta blir tolkningen oklar och läsaren tvingas 
gissa vad du menar. Dessutom får texten en onödigt formell ton. Jämför med hur du skulle 
säga.

Skriv så här Skriv inte 

Eftersom projektet pågår kan vi 
inte ta ställning till ytterligare 
investeringar.

Då projektet pågår kan vi inte 
ta ställning till ytterligare 
investeringar. 

Vi använder svenska ord och stavningar
Du bör undvika engelska och svengelska ord och uttryck. Dels kan de vara svåra att förstå, 
stava och böja, dels är det många som retar sig på ett sådant språkbruk. Här är några 
exempel på ord, uttryck och skrivsätt som du inte ska använda i kommunens texter. På 
internet finns utförligare listor (se litteraturlista), till exempel över datatermer. Mörbylånga 
kommun följer Svenska datatermgruppens rekommendationer.

Skriv så här Skriv inte
engelska/svengelska dataord:

snabel-a at (för @)

e-posta, skicka e-brev, skicka 
med e-post (I talspråk och 
ledigare skriftspråk kan mejl och 
mejla användas.)

maila

webbplats, webbsida hemsida, site, sajt

webb, webben web, weben

svengelska uttryck:

starta eller sätta igång starta upp

minska minska ned

åtkomst, få tillgång till access

engelsk genitivapostrof:

KF:s, Anderssons KF’s, Andersson’s

engelsk pluraländelse:

standarder, partner, policyer standards, partners, policys
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Tilltalet är personligt och neutralt

Skriv du – inte Ni eller Du
Det allmänna tilltalsordet i brev och skrivelser till en enskild person är du med liten 
begynnelsebokstav. Skriv inte Du med stor bokstav (se Svenska skrivregler).

Om brevet har två eller flera personer som adressat skriver du ni med liten bokstav. I allmän 
information som riktar sig till en hel grupp läsare (till exempel medborgare) är tilltalsordet 
du.

Om brevet är ställt till Anna Andersson ska du inte kalla henne Anna Andersson i texten.

Skriv ni till juridisk person
Om adressaten är ett företag, en myndighet eller en organisation skriver du ni med liten 
bokstav.

Protokoll dokumenterar sammanträden eller delegationsbeslut, och är inte adresserade 
direkt till de personer, företag eller instanser som berörs av besluten. I protokollen kan vi 
därför inte skriva du och ni. Men vi ska uttrycka oss neutralt, tydligt och artigt. Skriv ut 
både för- och efternamn på personer. Att bara skriva efternamnet är avståndstagande. Att 
bara skriva förnamnet är för personligt i en protokollstext.

Var tydlig med vilka vi och andra är
En text har både mottagare och avsändare. Ofta figurerar även andra instanser eller personer 
i texten. Vi måste därför vara tydliga och skriva ut vem eller vilka vi syftar på. Läsaren ska 
inte behöva gissa.

Vi, jag och enheten
Om man skriver ut namnet på den organisatoriska enheten (verksamhetsområdet, nämnden 
etc.) hela tiden i en text blir den onödigt opersonlig och tung. Variera därför med pronomen 
vi eller jag.

I brev kan du med fördel skriva jag – om det nu är du själv som har gjort eller kommer att 
göra något. Logotypen på dokumentet visar tydligt att du skriver i tjänsten och inte som 
privatperson.

Exempel:

Jag återkommer med besked inom två veckor.  
Jag har undersökt …

I tjänsteskrivelser, framställningar och yttranden är det lämpligt att först skriva ut enhetens 
namn och sedan övergå till att skriva vi. Om du längre fram i texten behöver understryka att 
det är enheten som avses kan du upprepa namnet.

Exempel:

Gatu- och parkkontoret har fått i uppdrag att … Vi har …
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Skriv ut vem som gör eller ska göra något
Undvik passiva formuleringar – det försvårar läsningen när saker bara sker eller förväntas 
ske. Det kan också leda till missförstånd.

Skriv så här Skriv inte 

För att vi ska kunna behandla ärendet 
i år måste du skicka in din ansökan 
senast den 5 november.

För att ärendet ska kunna behandlas i år 
måste ansökan insändas senast den 5 
november

Skicka handlingarna till oss senast 
den 5 november 2007.

Handlingarna önskas åter senast den 
5 november 2007

Under 2007 kommer vi i första hand 
att arbeta med …

Under 2007 kommer i första hand att 
arbetas med …

Se upp med förkortningar
Förkortningar försvårar i allmänhet läsningen. Dels kan de vara svåra att tyda (de kanske 
inte är så allmänt kända som du tror), dels splittrar de läsbilden för ögat. Därför använder vi 
inte förkortningar i onödan.

Ta för vana att skriva ut även vanliga förkortningar i löpande text. Läsbarheten ökar när 
hela ordet eller orden skrivs ut. Förkortningen kan du använda av utrymmesskäl, till 
exempel i tabeller, figurer och blanketter och i text inom parenteser och i fotnoter.

Förkortning Skriv i löpande text
bil. bilaga

bl.a. bland annat, bland andra

ca cirka

d.v.s. det vill säga

etc. etcetera, och så vidare

fig. figur

fr.o.m. från och med

kr, tkr kronor, tusen kronor

m.fl. med flera

m.m. med mera

o.s.v. och så vidare

p.g.a. på grund av

s.k. så kallad, så kallat, så kallade
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Varför har förkortningar punkt ibland och ibland inte?
Huvudregeln är att ord som förkortas genom avbrytning ska ha punkt. Avbrytning innebär 
att man utelämnar ordets slutparti: kap. (-itel). Punkten signalerar att det är fråga om en 
förkortning och inte ett helt ord. När förkortningen består av två, eller fler, avbrytningar 
(t.ex., t.o.m.) är punkter ett enklare sätt att hålla ihop förkortningen än mellanslag.

Sammandragna ord ska inte ha punkt. Sammandragning innebär att man behåller första och 
sista bokstaven i ordet och så många bokstäver som tydligheten kräver (till exempel ca, tfn).

Minnesregel: sätt punkt om förkortningens sista bokstav inte är lika med den sista 
bokstaven i det utskrivna ordet eller uttrycket. Undantag är måttenheter som aldrig har 
punkt (exempel: kg, km, kr), samt initialförkortningar (exempel: EU, pc, cd).

Måttenheter kan förkortas endast när de står intill siffror
Måttenheter kan du förkorta även i löpande text – förutsatt att de står intill en siffra. 
Exempel: Vi har inventerat grönområden som är större än 0,3 ha. Däremot: Området 
omfattar flera hektar oexploaterad mark.

Kronor (kr) skriver vi som regel alltid ut i löpande text. Vi använder inte uttryck som 
kilokronor eller kkr. Skriv till exempel 3 000 kronor eller tre tusen kronor. I tabeller och 
liknande kan du skriva 3 tkr.

Observera att kvadratmeter förkortas m² och inte kvm. Den upphöjda tvåan får du genom 
att markera Upphöjd under Format > Tecken i Word.

Förklara interna och andra ovanliga förkortningar
Tänk på att många förkortningar som vi använder inom kommunen eller inom en viss 
verksamhet inte är allmänt kända. De kan vara praktiska att använda, men du måste tänka 
på alla som ska läsa texten. Följ de här principerna:

• Förkorta inte slentrianmässigt. Om du bara ska nämna ordet en eller ett par enstaka 
gånger i texten kan du lika gärna skriva ut det.

• Förklara förkortningen första gången den används i texten. Exempel: Projektet utgår 
från de mål som Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram.

• I texter med externa mottagare ska du aldrig använda våra interna förkortningar, till 
exempel KF för kommunfullmäktige eller KDIR för kommundirektören.
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Några skrivnormer som vi rättar oss efter

Skriv ut datum i löpande text
Skriv alltid ut datum i löpande text. Exempel: Vi träffas den 14 mars 2007.

Gruppera telefonnummer och andra sifferuppgifter
Telefonnummer skrivs så här: 0121-520 12, 011-12 02 14, 08-672 540 31.

Principen är: riktnummer + två eller tre siffergrupper där den längst till höger alltid ska 
bestå av två siffror.

Mobilnummer skrivs så här: 0703-15 16 17 eller 070-315 16 17.

Internationellt skrivsätt för telefonnummer till Sverige är +46 11 12 02 14. Här är 46 
landsnumret och 11 riktnumret utan nollan. Abonnentnumret grupperas på vanligt sätt, men 
utan bindestreck före.

Stora tal
Avskilj tusental med mellanslag, inte med punkt eller kommatecken. Exempel: 17 000 
kronor, 3 215 registerposter. Stora och jämna belopp som 1 500 000 kronor skriver du 
lämpligast som 1,5 miljoner kronor.

Obs! Använd så kallat hårt blanksteg (Ctrl + Skift + blanksteg) så att talet eller 
telefonnumret inte bryts vid en radbrytning. För telefonnummer i löpande text bör du också 
använda hårt bindestreck (Ctrl + Skift + bindestreck) om riktnumret ingår.

Skriv ut ordet procent i löpande text
Skriv ut ordet procent i löpande text. Exempel: 25 procent (inte 25 %).

Använd inte snedstreck i löpande text
Undvik snedstreck i löpande text. Snedstreck används ofta slarvigt och skapar lätt osäkerhet 
hos läsaren – ett snedstreck kan enligt skrivnormen aldrig betyda och, men ofta verkar det 
vara just det som skribenten menar. Dessutom är det störande för ögat med snedstreck i 
löpande text.

Skriv så här Skriv inte 
Du kan välja att åka buss eller 
spårvagn. Du kan välja att åka buss/spårvagn. 

På sträckan finns buss och spårvagn. På sträckan finns buss/spårvagn

Eleven har rätt till busskort om han 
eller hon …

Eleven har rätt till busskort om  
han/hon… 

I tabeller, figurer och liknande kan du använda snedstreck i betydelsen per, om och i: 100

invånare/km2, 250 000 kr/år, 30 km/tim. Specialfall där snedstreck alltid används: årsskiftet 
2002/2003, månadsskiftet juni/juli.
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Ett eller två ord
Så kallade särskrivningar (till exempel: rök fritt i stället för rökfritt) är mycket störande. De 
ska vi därför undvika. Grundregeln är att lyssna noga på hur ordet uttalas – om det uttalas 
som ett ord ska det skrivas ihop. Om du är osäker, skriv ned båda alternativen så upptäcker 
du lättare hur betydelsen ändras vid en felaktig särskrivning.

Vissa ord kan dock helt korrekt skrivas som antingen ett eller två och ibland tre ord. Vi 
använder det alternativ som anges först i Svenska Akademiens ordlista.

Här är några vanliga ord och hur vi skriver dem:

Ett ord Två eller tre ord
alltför framför allt

alltmer för övrigt

alltsedan i dag, i går, i morgon

dessförinnan i stället (för)

häromdagen i synnerhet

isär till dess

någonstans till godo (men: tillgodose)

tvärtemot till handa

De eller dem
Ibland är det svårt att veta om man ska använda subjektsformen de eller objektsformen 
dem. Då kan man pröva att byta ut de/dem mot vi/oss. Grundregeln är att där man väljer vi 
ska man också välja de: Vi/de har inte gjort något fel. Och omvänt, där man väljer oss ska 
man också välja dem: Oss/dem har han aldrig brytt sig om.

Ibland stöter man på ett de som inte går att byta ut mot vare sig vi eller oss. Det finns i 
fraser som de arga bina och de svåra fallen och skrivs alltid de.

Om man ändå är osäker är det störst chans att det blir rätt om man väljer de. 

Stor eller liten bokstav
I Myndigheternas skrivregler och Svenska skrivregler finns utförliga beskrivningar av de 
allmänna regler, rekommendationer och undantag som gäller för stor och liten bokstav. 
Nedan är några grundregler och en ruta med några av de vanligaste fallen som du bör känna 
till.

Vår organisation Mörbylånga kommun skriver vi med litet k i kommun. Kommunstyrelsen 
och namn på andra nämnder, kommunfullmäktige, kontor och enheter skriver vi med liten 
begynnelsebokstav i löpande text.

Exempel: kollektivtrafiknämnden, stadsbyggnadskontoret, planenheten

Politiska riksdagspartiers namn skrivs enligt tradition med liten bokstav. I den senaste 
utgåvan av Svenska skrivregler står det att samtliga partibeteckningar bör skrivas med stor 
bokstav. Vi följer riksdagens rekommendationer.
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Stor (A) eller liten (a) bokstav Exempel: 

A 

a

Myndigheter och institutioner som är 
ensamma i sitt slag i landet

undantag: regering och riksdag

Naturvårdsverket, Socialdepartementet, 
Regeringskansliet

regeringen, riksdagen

a Kortformer som inte har karaktären 
av egennamn verket, departementet, institutet

a Myndigheter och institutioner som 
det finns flera av i landet länsstyrelsen, tingsrätten

A Fullständigt namn på regionala och 
kommunala myndigheter

Länsstyrelsen i Kalmar län, Tingsrätten i 
Kalmar län

a Avdelningar och enheter administrativa kontoret, planenheten

A
Sammansättningar där för- eller 
efterleden är ett personnamn eller ett 
geografiskt område

Östersjötrafik, Sydöland, Mörbylångabo

A Titlar på skrifter, betänkanden och 
liknande

Myndigheternas skrivregler, Demokrati och 
makt i Sverige

a Lagar plan- och bygglagen

A
Förkortningar med 
namnliknandefunktion (se dock 
Lagar ovan)

EU (Europeiska unionen), SAOL (Svenska 
Akademiens ordlista)

A

Initialförkortningar som läses ut som 
normala ord och inte bokstav för 
bokstav

undantag: stor begynnelse bokstav 
när förkortningen utgör ett egennamn

aids, hiv, syo, prao

Unesco, Saco, Fass

A

a

Internet (det finns bara ett)

intranät (det finns flera)

Mörbylånga kommun finns på Internet.

Telefonlistan hittar du på intranätet.

Citattecken och så kallad
Använd inte citattecken ihop med så kallad. Uttrycket så kallad har samma funktion som 
citattecknet. Välj därför antingen citattecken eller så kallad:

Skriv så här Skriv inte 

Efterfrågan på så kallade 
seniorbostäder har ökat.

Efterfrågan på så kallade ”seniorbostäder” 
har ökat. 

Efterfrågan på ”seniorbostäder” har 
ökat.

Citattecken respektive så kallad används här för att introducera ett nytt eller ovanligt ord 
i texten. Om ordet återkommer i samma text ska du inte upprepa citattecknen (eller så 
kallad).

Kursiv stil och fet stil – några riktlinjer
Använd fet stil för att markera att ett ord är viktigt. Använd kursiv stil för att markera 
exempel eller betoning, eller att ett ord är nytt eller ovanligt. Kursiv stil kan också användas 
för att återge citat. Då ska det inte vara citattecken runt citatet.

Tänk på att för mycket markeringar med avvikande stil stör läsningen. Kursiv stil är mer 
svårläst än vanlig stil. Långa citat bör därför inte kursiveras. Många feta ord i den löpande 
texten drar uppmärksamheten till sig och ger ett oroligt och tungt intryck.

Använd inte både fet stil och kursiv stil i samma markering.
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Se upp med stora bokstäver och understrykningar
Stora bokstäver (versaler) och understrykningar ska vi som regel inte använda. Undantag är 
DOKUMENTNAMN i sidhuvud (blir automatiskt versaler i våra skrivmallar), och länkar 
och e-postadresser i webbtexter och e-brev.

När du anger e-postadress och liknande i texter som inte ska läsas på skärm bör du inte 
använda understrykning. Om du automatiskt får understrykning får du ändra inställningen i 
Word under Verktyg > Autokorrigering > Autoformat vid inskrivning.

Skilj på tankstreck och bindestreck
Tankstrecket (–) är längre än bindestrecket (-). Tankstreck får du genom att trycka Ctrl + 
minustecknet på den numeriska delen av tangentbordet.

Tankstreck använder du så här:

• För att markera inskjuten text – på det här sättet – när du inte väljer att avgränsa 
med kommatecken eller parenteser. Den inskjutna texten blir mer framträdande med 
tankstreck än med kommatecken.

• För att inleda ett uttalande. Tankstrecket kan i det fallet kallas för replik- streck eller 
anföringsstreck. Det används till exempel i webbtexter, pressmeddelanden eller andra 
journalistiska texter där någon uttalar sig.

• – Det här är viktigt för Mörbylånga, säger kommunstyrelsens ordförande.

• För att poängtera eller kommentera något sist i en mening – så här.

• I betydelsen ”från … till” eller ”mellan … och”:  
24–27 mars 
40–50-åringar klockan 15–17 
2 000–3 000 kronor (Obs! 2–3 000 kronor betyder något helt annat!) 
oktober–december

Det ska inte vara några blanksteg intill tankstrecket vid användningen ”från … till” eller 
”mellan … och”. Tänk också på att ordet från respektive mellan ingår i tankstreckets 
betydelse:

Skriv så här Skriv inte 
Vi har telefontid klockan 9–12. Vi har telefontid från klockan 9–12

Vi har telefontid från klockan  
9 till 12.

Vi räknar med en svarsfrekvens på 
75–90 procent.

Vi räknar med en svarsfrekvens på 
mellan 75–90 procent.

Vi räknar med en svarsfrekvens på 
mellan 75 och 90 procent.
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Disponera din text och lägg det viktigaste först
För att läsaren ska bli intresserad av en text är det viktigt att den är välplanerad och har en 
klar struktur. Läsaren ska inte behöva leta efter väsentligheterna eller tveka om vad som är 
viktigt och mindre viktigt.

Här är några allmänna riktlinjer:

• Börja med det viktigaste – oftast bör du börja med en sammanfattning.

• Skriv informativa rubriker som riktar sig till läsaren.

• Dela in texten i logiska stycken. Se till att styckena inte blir onödigt långa.

• Använd punktuppställningar för uppräkningar och ha luft mellan punkterna.

• Markera särskilt viktig information med fet stil (till exempel senaste datum när  
handlingar ska skickas in).

• Skriv kort – trötta inte ut läsaren med ointressanta detaljer.

• Skriv enkla och överskådliga meningar.

• Illustrera gärna med bilder som har förklarande text under.

Brev
• Den som får ett brev ska direkt förstå varför han eller hon har fått det:Skriv en 

huvudrubrik som talar om vad brevet handlar om. Var så tydlig som möjligt. Läs 
mer om rubriker på sidan 21.

• Börja med det som är viktigast för läsaren. Tala om varför du skriver och kom 
sedan till saken direkt. Börja inte med bakgrundsinformation och förklaringar!

Exempel - inledning på ett brev till en förening

Stärkt skydd av bebyggelsen inom Röda stan – er skrivelse 3 mars

Jag vill här informera om vad kommunen planerar för åtgärder för att bevara 
bebyggelsen i Röda stan. Vi kommer också att bjuda in er förening till ett stormöte 
senare i vår.

Rapporter och andra längre dokument
Hjälp läsaren att orientera sig i rapporter och andra längre dokument. Här är några 
riktlinjer:

• Lägg en innehållsförteckning allra först i dokumentet.

• Inled alltid med en sammanfattning.

• Inled gärna de olika avsnitten med en sammanfattning, eller åtminstone en 
presentation av vad avsnittet innehåller.

• Använd gärna numrerade rubriker. (Det blir lättare för läsaren att orientera sig 
i rubrikstrukturen – och det blir lättare för dig att hänvisa till olika avsnitt inom 
dokumentet.)
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Sammanfatta din text
De flesta texter bör inledas med en sammanfattning. Då kan läsarna snabbt avgöra vad 
texten handlar om, om den berör dem och om de behöver läsa hela dokumentet direkt.

Dessutom fungerar sammanfattningen som en introduktion som gör att det efterföljande 
innehållet blir lättare att förstå.

• Sammanfattningen ska ligga först i dokumentet, efter en eventuell 
innehållsförteckning och ett eventuellt förord. (En eventuell inledning läggs däremot 
efter sammanfattningen.)

• Normalt skriver vi sammanfattningen under en egen rubrik, Sammanfattning. I 
kortare texter som är mindre än två sidor, kan det räcka att sammanfatta innehållet i 
en eller ett par inledande meningar. Då behövs det inte någon särskild rubrik.

• I längre dokument, till exempel rapporter, program och planer, kan de olika 
huvudavsnitten dessutom behöva sammanfattas.

Så skriver du en bra sammanfattning
Sammanfattningen ska ligga först i dokumentet men du skriver den sist, när huvudtexten är 
färdig.

En sammanfattning ska vara kort och koncis. Den ska lyfta fram det viktigaste i texten. 
Den ska inte vara ett sammandrag av dokumentet, det vill säga en förkortad version av hela 
texten.

Begränsa alltid bakgrundsbeskrivningar och liknande. Ta bara med det som behövs för att 
läsaren ska förstå huvudtankarna.

Tänk på att en lång text inte nödvändigtvis behöver en längre sammanfattning än en kortare 
text. Om din sammanfattning blir längre än en sida bör du granska den kritiskt på nytt.

Exempel på en sammanfattning

Det politiska ansvaret för verksamheten inom biblioteken bör vara samlat på en 
nämnd. Ansvaret bör behållas på kultur- och tillväxtnämnden.

Om nuvarande utförarenheter med bibliotek ska förändras uppstår frågor om hur 
man ska behandla andra delar av enheternas verksamhet. Framför allt gäller det 
verksamheten inom fritidsgårdarna.

Kultur- och tillväxtnämnden samt bildningsnämnden bör få i uppdrag att 
se över utförarorganisationen inom hela kultur- och fritidsområdet. Under 
utredningstiden behålls nuvarande enheter. De placeras organisatoriskt under 
utbildningsverksamheten respektive kultur- och tillväxtnämnden. 
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E-postsignatur
All e-post bör avslutas med en signatur med avsändaruppgifter. Ställ in automatisk signatur 
i ditt e-postprogram.

Så här ska vår signatur se ut:

I kommunens grafiska profilmanual kan du läsa mer om hur din e-postsignatur ska se ut. 
Förutom de uppgifter som finns i ovanstående exempel kan även befattning, enheten eller 
avdelningens namn och ditt mobiltelefonnummer ingå

Exempel

Hälsningar

Förnamn Efternamn
Titel
Tfn direkt: 0485-47X XX
E-post: förnamn.efternamn@morbylanga.se

Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
Tfn växel: 0485-470 00
www.morbylanga.se
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3. Så blir texten ännu bättre – skrivråd 
och praktiska tips
Utgå från läsarens perspektiv
Det är lättare för läsaren att ta till sig ett budskap som är skrivet ur hans eller hennes 
perspektiv. Tala till exempel om vad läsaren förväntas göra, hellre än att skriva vad du eller 
kommunen vill eller behöver:

Skriv så här ... hellre än så här

Betala avgiften senast den  
30 juni.

Avgiften ska vara kommunen tillhanda 
senast den 30 juni.

Vi ber dig skicka in kompletterande 
uppgifter till din bygglovsansökan. 
Använd den bifogade blanketten.

Vi begär härmed in kompletterande 
uppgifter till rubricerade ansökan om 
bygglov, enligt bifogade blankett.

Budskapet känns mer angeläget och får en personligare ton om du riktar dig direkt till 
läsaren i stället för att hon eller han ingår i en allmän massa eller ett juridiskt uttryck:

Skriv så här ... hellre än så här

Eftersom du bor på Storgatan vill 
vi informera om de åtgärder som 
kommunen planerar för att minska 
buller och föroreningar i området.

Alla som bor på Storgatan får här 
information om de åtgärder som 
kommunen planerar för att minska buller 
och föroreningar i området

Snart kan du resa även utanför länet 
på ditt färdtjänstkort. De nya reglerna 
gäller från den 1 juli.

Den som har beviljats färdtjänst har från 
den 1 juli även rätt till färdtjänstresor 
utanför länet.

Rubrikerna

Huvudrubrik
Dokumentets huvudrubrik bör så tydligt som möjligt beskriva vad texten handlar om:

Skriv så här ... hellre än så här
Inbjudan till diskussion om 
kommunalt  VA för fritidsområdet 
Skogsudden

Inbjudan

Nya regler för färdtjänst från 
1 januari Färdtjänsten

Förslag om avgift för sportfiske i 
Sportfiske i Motala ström Motala ström

Inled inte rubriken med Angående eller Beträffande. De orden fyller ingen funktion.
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Underrubriker
De flesta dokument behöver också underrubriker (mellanrubriker).

För beslutsunderlag har vi ett antal fastställda standardrubriker: Förslag till beslut, 
Beskrivning av ärendet och så vidare (se ärendehandboken).

Den sortens rubriker talar bara om vilken typ av information den efterföljande texten 
innehåller. Det är funktionsrubriker – läsaren känner igen dispositionen och kan snabbt hitta 
de olika innehållsdelarna.

När du skriver egna underrubriker är det ofta bättre att skriva så informativa rubriker som 
möjligt. En informativ rubrik sammanfattar det viktigaste budskapet i den efterföljande 
texten:

Skriv så här ... hellre än så här

Sjukfrånvaron är för hög Problembeskrivning

Det behövs fler parkeringsplatser Nuläget

Avgiftshöjning är befogad Angående avgiftshöjning

Styckena

Gör en logisk styckeindelning
Lägg inte flera fristående informationsdelar eller resonemang i samma stycke. Genom att 
dela upp i flera stycken ger du läsaren en naturlig paus för att smälta informationen.

Börja helst stycket med den viktigaste informationen, eller lägg den sist. I mitten riskerar 
den att bli skymd.

Skriv lagom långa stycken
Alltför många långa stycken gör att texten blir tung att läsa. Alltför många korta stycken 
kan upplevas som ryckigt och plottrigt. Däremot kan enstaka mycket korta stycken (en enda 
mening) användas för att framhäva viktig information.

Om du har många korta informationsdelar kanske de kan presenteras som en punktlista. Då 
blir informationen tydlig, utan att texten blir ryckig.

Knyt ihop styckena
Det är viktigt med tydliga övergångar mellan styckena för att läsaren ska kunna följa ett 
resonemang. Anknyt till föregående stycke med hjälp av ord och uttryck som binder ihop 
texten:

Exempel

Dessutom har vi … Vidare fann vi att … 

Eftersom … Som en följd av …

För det andra … Å andra sidan …

Däremot … Trots att …

Ett annat problem är … Man måste också ta hänsyn till …
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Du kan också uttryckligen syfta på det som föregående stycke handlade om:

Exempel:

Länsstyrelsen har i samråd med kommunerna och näringslivet tagit fram ett förslag till 
regionalt miljöprogram. Programmet ska omfatta tiden fram till år 2012 och ska revideras 
efter år 2008.

Förslaget till miljöprogram har en bra uppläggning, men det behöver bearbetas ytterligare. 
Bland annat …

Obs! Använd inte pronomen (hon, hennes, dem, deras, dessa och så vidare) för att syfta på 
något i föregående stycke. Läsaren ska inte behöva gå tillbaka över en styckegräns för att se 
vem, vad eller vilka du syftar på.

Meningarna

Börja med det viktiga
Långa inledningar och underordnad information (bisatser) skymmer huvudbudskapet. Börja 
därför med det viktigaste. Den underordnade informationen kan du lägga sist, eller som en 
egen mening.

Skriv så här ... hellre än så här

Miljö- och hälsoskyddskontoret 
kommer att mäta ljudnivåerna på alla 
krogar och andra uteställen där det 
spelas musik. Anledningen är att det 
har kommit in många klagomål om 
buller. 

På grund av alla klagomål om buller som 
har kommit in till kommunen kommer 
miljö- och hälsoskyddskontoret att mäta 
ljudnivåerna på alla krogar och andra 
uteställen där...

Använd en naturlig ordföljd
Krångla inte till ordföljden. Det naturliga är att huvudverbet (det ord som talar om vad 
någon gör eller vad som händer i texten) kommer tidigt i meningen.

Om huvudverbet kommer sent i meningen får hjärnan svårt att tolka sammanhanget – man 
måste gå tillbaka och läsa meningen på nytt.

Skriv så här ... hellre än så här

Personens nettoinkomst ska 
användas som underlag för 
beräkning av hemtjänstavgiften.

Som underlag för beräkning av 
hemtjänstavgiften ska personens 
nettoinkomst användas

Tänk också på att hålla ihop ord som hör ihop:

Skriv så här ... hellre än så här

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in 
till allmänt samråd om detaljplanen, 
enligt plan- och bygglagen.

Stadsbyggnadskontoret har, enligt plan- 
och bygglagen, bjudit in till allmänt samråd 
om detaljplanen

En bra kontroll är att alltid fråga sig: ”Skulle jag ha sagt så här?”
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Skriv aktivt – undvik passiva verb
En text blir lättare att tolka om läsaren direkt ser vem eller vilka som står bakom 
huvudverbets handling eller händelse: Administrativa kontoret har undersökt är till exempel 
mer lättläst än En undersökning har gjorts av administrativa kontoret. (Det passiva verbet är 
här gjorts – passiva verb har s på slutet.)

En mening – en tanke

Lägg inte för mycket information i en och samma mening och rada inte upp flera i sig 
fullständiga meningar med kommatecken emellan.

Skriv så här ... hellre än så här

Att kommunikationen fungerar 
är en förutsättning för att vi ska 
kunna bedriva verksamhet i dialog 
och samverkan. Det är i sin tur en 
förutsättning för demokratin.

Att kommunikationen fungerar är en 
förutsättning för att vi ska kunna bedriva 
verksamhet i dialog och samverkan, vilket i 
sin tur är en förutsättning för demokratin. 

Vi har tagit fram skrivmallar och 
skrivregler. Syftet är att våra 
dokument ska bli lättare att läsa.

Vi har tagit fram skrivmallar och skrivregler, 
syftet är att våra dokument ska bli lättare 
att läsa.

Variera meningslängden
En text med bara långa meningar blir tung och svårläst, särskilt om den innehåller svåra och 
långa ord. Många korta meningar gör å andra sidan att texten kan kännas hackig – det blir 
inget flyt.

Det bästa är att variera meningarnas längd så att det blir en bra rytm. Läs texten högt och 
känn efter.

Undvik extremt långa meningar (ungefär: längre än två rader).
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Kommatecken behövs ibland
Många tycker att kommateringsreglerna är svåra och avstår därför från att kommatera. 
Andra har övertolkat någon gammal regel och sätter kommatecken där de inte fyller någon 
funktion. Båda metoderna försvårar för läsaren.

I dag är det tydlighetskommatering som gäller. Det innebär att man sätter komma där det 
behövs en kort paus eller där meningen annars skulle kunna missuppfattas. Många gånger 
är kommateringen en bedömningsfråga, men det finns några regler att hålla sig till:

• Sätt komma vid uppräkningar: anställda, förtroendevalda och medborgare.

• Sätt komma runt inskjutna tillägg där den övriga meningen går att läsa fristående om 
man plockar bort tillägget: Lena Larsson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 
hade kallat till krismöte.

• Obs! Se upp med som-satser och att-satser. De är ofta nödvändiga tillägg – om man 
tar bort dem blir resten av meningen ofullständig. Prova själv i det här exemplet: 
Den undersökning, som kontoret genomförde under våren, visade att efterfrågan på 
seniorboende kommer att öka. (Här ska alltså kommatecknen tas bort.)

• Sätt komma mellan huvudsatser som samordnas i samma mening: Han hade läst alla 
underlagen, och besluten var inte svåra att ta. (Utan kommatecken skulle läsarens 
första tolkning kunna bli ”Han hade läst alla underlagen och besluten”.)

• I meningar med dels … dels, ju … desto, ju … ju och än … än är det praxis att sätta 
kommatecken före det andra ledet: Undersökningen består dels av enkätfrågor, dels 
av intervjuer.

• Mer detaljerade anvisningar och fler exempel finns i Svenska skrivregler.

• En huvudsats är ett yttrande som kan utgöra en egen, fullständig mening. 
Huvudsatser kan samordnas med bindeord (och, men, eller).
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Punktlistor – för uppräkningar och överskådligare text
Uppräkningar blir tydligare om du skriver dem i en punktlista i stället för i löpande text.

Olika villkor, alternativ, moment och liknande blir lättare att ta till sig om de struktureras 
och presenteras i punktform.

En punkt kan bestå av ett enstaka ord, en del av en mening (fras, sats) eller en eller flera 
fullständiga meningar.

Punkterna kan markeras på olika sätt, punkter, tankstreck, siffror eller bokstäver. Här är 
några skrivregler för punktuppställningar (se också Svenska skrivregler):

• Om punkterna är fullständiga meningar ska de skrivas med stor begynnelsebokstav 
och avslutas med punkt. Annars bör du använda liten begynnelsebokstav och bara 
avsluta den sista punkten i listan med punkt.

• Texten som inleder punktlistan avslutas med kolon om inte texten i punkterna är en 
direkt fortsättning på inledningen.

Exempel

Våra mål är att:

• kommunens dokument ska bli mer lättlästa

• medborgarnas förtroende för oss ska öka. 

Våra mål:

• Kommunens dokument ska bli mer lättlästa.

• Medborgarnas förtroende för oss ska öka.

• Punkterna bör ha en enhetlig språklig form.

Ta bort tomma ord
Granska också hur du har framfört informationen. Ofta innehåller meningarna tomma ord 
som kan strykas utan att budskapet ändras:

Exempel (stryk parentesen)

• Det finns ett stort behov av (att göra) insatser i miljonprogramsområdena.

• Varje klass består av 25 (stycken) elever.

• Kommunen har tecknat ramavtal med tre leverantörer. (De aktuella) avtalen gäller i 
två år.

Se upp med ”tårta på tårta”-uttryck. Många läsare retar sig på sådana sammanblandningar:

Skriv så här ... hellre än så här

Undersökningen kom bland annat 
fram till a, b och c.

Undersökningen kom fram till a, b 
och c med mera.

Undersökningen kom bland annat fram till 
a, b och c med mera 

Underskottet berodde på ...

Orsaken till underskottet var.

Orsaken till underskottet berodde på …

...



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-12 
Dnr 

KS 2020/000066 

  

 

Upphävande av arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag  

Beskrivning av ärendet 

I samband med att översyn görs av kommunens styrdokument föreslås att 

den arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag som 

antagits av kommunfullmäktige upphävs.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Den 22 september 2015 antog kommunfullmäktige den nu gällande 

arbetsordningen för beredning av motioner och medborgarförslag. 

Arbetsordningen hade då omarbetats i grunden för att anpassas till de 

arbetssätt som hade börjat tillämpas i kommunen.  

I och med att den politiska organisationen förändrades inför nuvarande 

mandatperiod gjordes också en del förändringar i kommunfullmäktiges 

arbetsordning och andra styrdokument. I samband med dessa förändringar 

ställdes en del nya krav på förvaltningen när det gäller beredning av ärenden 

som ska beslutas av den politiska nivån, vilket inbegriper motioner och 

medborgarförslag. 

När övergripande styrdokument förändras behöver också andra 

styrdokument som har koppling till de förändrade styrdokumenten ses över 

och uppdateras. I det här fallet har förvaltningen konstaterat att med de 

förändringar som gjorts i andra styrdokument så tillför inte längre 

arbetsordningen för beredning av motioner och medborgarförslag något 

utöver vad som redan finns i andra styrdokument. 

Eftersom det finns en önskan att inte ha för många styrdokument och särskilt 

inte styrdokument som inte tillför något som inte finns i andra styrdokument 

så föreslår förvaltningen att arbetsordningen för beredning av motioner och 

medborgarförslag upphävs.  

Den reglering som behövs inom området finns idag i kommunfullmäktiges 

arbetsordning, de olika nämndsreglementena och i förvaltningens instruktion 

för ärendehantering. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Eftersom arbetsordningen för beredning av motioner och medborgarförslag 

inte tillför något som inte redan finns i andra styrdokument ser inte 
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förvaltningen att det finns något rimligt alternativ till förslaget att upphäva 

arbetsordningen. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag upphävs.     

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Författningssamlingen 

Verksamhetsstöd – kommunkansli 

Samtliga nämnder i kommunen 

Ledningsgruppen 
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§ 57 Dnr KS 2020/000066  

Upphävande av arbetsordning för beredning av motioner 
och medborgarförslag 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att översyn görs av kommunens styrdokument föreslås att den 

arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag som antagits av 

kommunfullmäktige upphävs. 

Beslutsunderlag 

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag, antagen av 

kommunfullmäktige den 22 september 2015 § 134. 

Instruktion för ärendehantering, antagen av kommundirektören att gälla fr.o.m 

den 1 december 2019. 

Skrivhandledning för Mörbylånga kommun. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag upphävs. 

_____ 
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Bilaga 1 till tjänsteskrivelsen om utökning av 
kommunstyrelsens konto för oförutsett på grund av 
Covid-19 

Mörbylånga kommun presenterar nu följande åtgärder 

för näringsliv 
1. Samtliga medarbetare i Mörbylånga kommun tilldelas varsitt presentkort 

på 300 kronor att handla för hos valfri näringsidkare i Mörbylånga kommun. 

Detta gäller ej för spel, alkohol och tobak. 

2. Subventionerade luncher mot avhämtning för gymnasieelever på 

restauranger i kommunen. Detta genomförs hos samtliga restauranger som 

anmäler sig till kommunen att de vill vara med. Anmälan sker 

till: peter.marklund@morbylanga.se 

3. Redan bokade konferenser kommer inte att avbokas, även om de inte 

genomförs. 

4. Möjlighet att få anstånd med eller uppdelning av fakturor utställda av 

Mörbylånga kommun. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt 

med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall. 

5. Tillsynsbesök från kommunen som kan flyttas fram i tiden kommer att 

genomföras senare. De besök som kommer genomföras förbokas i största 

möjliga mån. 

6. Kommunen skjuter på den årliga tillsynsavgiften för företag och 

näringsidkare (gäller till och med augusti). 

7. Mörbylånga kommun kommer att lyssna till önskemål om förkortad 

betalningstid för leverantörer av varor och tjänster till kommunen. 

8. Kommunen genomför en inventering av personal på kort och lång sikt för 

att samarbeta med företag. Ett möjligt samarbete kan vara att sysselsätta 

eventuell permitterad personal i kommunens verksamheter. 

9. Kommunen kommer att behandla företag som hyr lokaler av kommunen 

positivt om de begär anstånd med hyror. Kommunen uppmanar även privata 

fastighetsägare att försöka göra detsamma. Om du som företagare är 

hyresgäst hos Mörbylånga Bostads AB och har frågor kring betalningar, 

kontakta: jonas.everbrand@mbab.se 

mailto:peter.marklund@morbylanga.se
mailto:jonas.everbrand@mbab.se
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Punkterna i stödpaketet till föreningslivet 

1. Kreditering och anstånd med hyror 
Vi krediterar hyran för mars månad för ideella föreningar. 

Vi ger upp till sex månaders anstånd på tidigare fakturerade hyror om 

förening så önskar. 

2. Förlusttäckning inställda kultur- och idrottsevenemang 
Vi utökar budgeten för vårt förlusttäckningsstöd för kulturarrangemang och 

öppnar upp för att även idrottsföreningar kan söka motsvarande för 

idrottsevenemang. 

3. Kommunalt aktivitetsbidrag 
Vi gör det möjligt för föreningar att söka kommunalt aktivitetsstöd även för 

inställda aktiviteter under perioden 1 mars-30 juni 2020. 

4. Beviljade kulturprojektmedel 
Föreningar ges anstånd på genomförande av redan beviljade kulturprojekt. 

5. Stöd till föreningsägda anläggningar och samlingslokaler 
Vi ger ett extrabidrag på 10 % på det årliga driftbidraget till föreningar med 

egna anläggningar och samlingslokaler. 
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Utökning av kommunstyrelsens konto för oförutsett på 
grund av Covid-19  

Beskrivning av ärendet 

En pandemi har drabbat Sverige och större delen av världen som innebär att 

människor blir sjuka, en del blir allvarligt sjuka och några avlider. För att 

minska eller i bästa fall förhindra smittspridning har flera olika åtgärder 

vidtagits. Detta har lett till svårigheter och ökade kostnader för många delar 

av vårt samhälle. För att kommunen ska kunna ge stöd till bland annat 

företag och föreningar i den här situationen behöver pengar avsättas för 

detta.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2020 med bilaga.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kommunstyrelsens ordförande har enligt delegeringen för brådskande 

ärenden fattat beslut om att använda kommunstyrelsens konto för oförutsett 

till olika åtgärder för att stödja näringsliv och föreningsliv i kommunen. 

Beslutet innebär bland annat att samtliga medarbetare i kommunen får ett 

presentkort på 300 kronor att handla för hos valfri näringsidkare i 

kommunen och att gymnasieelever kan få hämta lunch till subventionerade 

priser från restauranger i kommunen. Övriga åtgärder finns i bilaga 1 till 

tjänsteskrivelsen. 

Kostnaderna för de beslutade åtgärderna har tagits från kommunstyrelsens 

konto för oförutsett. Detta konto är begränsat och räcker inte för att kunna 

fortsätta med dessa åtgärder eller för att kunna vidta fler åtgärder efter 

behov. Bara subventionen av luncher för gymnasieelever kostar cirka 10 000 

kronor per dag. 

För att ha en uthållighet och kunna vidta ytterligare åtgärder behöver 

kommunfullmäktige avsätta ytterligare pengar till kommunstyrelsens konto 

för oförutsett så att det finns möjlighet att snabbt vidta åtgärder när behovet 

uppstår. Förvaltningen föreslår att 5 miljoner kronor avsätts och att det 

belastar årets resultat. Bedömningen idag är att det inte kommer att behövas 

så mycket men eftersom det inte är möjligt att idag bedöma hur utvecklingen 

kommer att bli bör 5 miljoner kronor avsättas så att det finns ett 

handlingsutrymme om det skulle behövas, särskilt med tanke på att läget kan 

förändras mycket snabbt. 
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Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga rimliga alternativ till förslaget till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget påverkar indirekt perspektivet folkhälsa eftersom de åtgärder som 

vidtas i förlängningen bör minska risken för en försämrad folkhälsa på grund 

av den pågående pandemin. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. De åtgärder som påbörjats genom beslut av kommunstyrelsens 

ordförande ska fortsätta så länge det finns behov av det eller till dessa 

att kommunstyrelsen av annat skäl avslutar en viss åtgärd.   

2. Kommunstyrelsen får vidta ytterligare åtgärder som behövs för att så 

långt som möjligt och inom gällande lagstiftning mildra effekterna av 

den pågående pandemin. 

3. För att täcka kostnaderna utökas kommunstyrelsens konto för 

oförutsett med 5 miljoner kronor för 2020. Pengarna tas från årets 

resultat.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommundirektören 

Ekonomi 

Ledningsgruppen 
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§ 87 Dnr KS 2020/000179  

Utökning av kommunstyrelsens konto för oförutsett på 
grund av Covid-19 

Sammanfattning av ärendet 

En pandemi har drabbat Sverige och större delen av världen som innebär att 

människor blir sjuka, en del blir allvarligt sjuka och några avlider. För att 

minska eller i bästa fall förhindra smittspridning har flera olika åtgärder 

vidtagits. Detta har lett till svårigheter och ökade kostnader för många delar av 

vårt samhälle. För att kommunen ska kunna ge stöd till bland annat företag och 

föreningar i den här situationen behöver pengar avsättas för detta.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2020 med bilaga.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. De åtgärder som påbörjats genom beslut av kommunstyrelsens ordförande 

ska fortsätta så länge det finns behov av det eller till dess att 

kommunstyrelsen av annat skäl avslutar en viss åtgärd.   

2. Kommunstyrelsen får vidta ytterligare åtgärder som behövs för att så långt 

som möjligt och inom gällande lagstiftning mildra effekterna av den 

pågående pandemin. 

3. För att täcka kostnaderna utökas kommunstyrelsens konto för oförutsett med 

5 miljoner kronor för 2020. Pengarna belastar årets resultat.    

_____ 
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Information – Krishantering Corona, Covid-19 

Ann Willsund informerar om krishanteringen. I dagsläget så finns ingen 

konstaterad samhällssmitta i Mörbylånga kommun. 

Under tisdagseftermiddagen startas tre staber som kommer arbeta med målbild 

och kritiska faktorer. Till detta finns projektgrupper kopplade.  

Målbilder 

 Säkra det kommunala uppdraget. 

 Hantera stora personalbortfall. 

 Minska smittspridning. 

 Trygga medarbetare. 

 Trygga kommuninvånare. 

Fåken har reserverats som krisledningsrum. 

Kritiska faktorer 

 Personalbemanning. 

 Skyddsutrustning. 

 Samhällsviktiga tjänster. 

 Arbetsmiljöfrågor. 

 Oro och stöd internt och externt. 

 Kommunikation. 

 Skol- och förskoleverksamhet. 

Viktiga funktioner 

 Projektansvarig – Analysansvarig – Omvärldsbevakning. 

 Dokumentationsansvarig. 

 IT utrustningssamordning. 

 Samordning psykiskt stöd. 

 Kommunikatör. 

 Fackliga kontakter. 

 Underlag för politiska beslut. 

Matilda Wärenfalk informerar om: 

 Överenskommelse där samtliga partier tar ett gemensamt ansvar för 

kommunen i en svår tid. 

 Gruppledarna kallas till digitalt möte en gång/vecka. 
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 Krisledningsnämnden aktiverades den 31 mars 2020 och hade sitt första 

möte den 6 april 2020. 

Eric Dicksson uppmanar samtliga att inte kalla till fysiska möten om det inte är 

absolut nödvändigt. Vi måste medverka och ta ansvar för att inte knäcka 

personalen inom hälso- och sjukvården. 

Ann-Katrin Ståhl informerar om att det finns skyddsutrustning förutom 

munskydd till vår personal. Väntar på en beställning av munskydd. 
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§ 1 Antal ledamöter och ersättare 

Kommunfullmäktige har 45 ledamöter. 

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 

§ 2 Val av ordförande och presidium 

Vid mandatperiodens första sammanträde väljer kommunfullmäktige en 

ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande 

(kommunfullmäktiges presidium). 

Vid valet bestämmer kommunfullmäktige mandattidens längd. 

Ålderspresidenten (den som har varit ledamot i kommunfullmäktige längst 

tid, eller vid lika tid den som är äldst) är ordförande till dess att ett presidium 

har valts. 

Om ordförande eller någon av de två vice ordförandena avgår som ledamot 

eller från sin presidiepost, väljs annan för den del som återstår av mandat-

tiden. Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

§ 3 Ordförandens ansvar och uppgifter 

Ordföranden ska ha tillgång till de resurser som behövs i form av lokaler och 

personal. 

Ordföranden ska 

 representera kommunen vid officiella besök, invigningar och andra 

viktiga evenemang i samspel med kommunstyrelsens presidium, 

 vara ordförande i budgetberedningen bestående av kommunfullmäktiges 

presidium, gruppledarna i kommunfullmäktige, nämndernas presidier 

och budget- och uppföljningsutskottet, 

 bestämma tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden inom 

ramen för vad som sägs i § 5, 

 fastställa tillkännagivande och dagordning inför kommunfullmäktiges 

sammanträden, 

 besluta om att utlysa extra sammanträde vid behov, 

 efter samråd med presidiet vid behov ställa in eller ändra tidpunkten för 

planerat sammanträde, 

 besluta när ett ärende ska behandlas av kommunfullmäktige, 

 bestämma när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 

under ett pågående sammanträde, 

 ta initiativ för att utveckla kommunfullmäktiges arbetssätt och roll, samt 

 besluta om remittering av inlämnade motioner. 

§ 4 Presidiets ansvar och uppgifter 

Presidiet beslutar självt om tid och plats för sina sammanträden. 

Presidiet ska 

 planera kommunfullmäktiges sammanträden,  
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 ordna frågestunder, temadebatter, föredragningar, uppföljning av 

kommunal verksamhet och andra aktuella aktiviteter för att utveckla och 

öka intresset för kommunfullmäktiges arbete, 

 besluta om debattregler inför temadebatt enligt 26 §, 

 se till att ordföranden för varje nämnd och helägt kommunalt bolag 

tillsammans med ansvariga chefer inom nämndernas och bolagens 

ansvarsområden kallas till kommunfullmäktige två gånger per 

mandatperiod för att redogöra för sin verksamhet ur ett 

medborgarperspektiv, 

 formulera de frågor som respektive ordförande ska besvara i samband 

med rapporteringen i kommunfullmäktige, 

 bereda och lämna förslag till budget för kommunfullmäktige, revisorer 

och beredningar,  

 granska revisorernas räkenskaper och förvaltning, 

 lämna förslag angående om kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller 

annan nämnd ska fatta beslut om medborgarförslag,   

 föreslå uppdrag till beredningar med tydliga beredningsdirektiv,  

 föreslå tillsättande och entledigande av beredningar, 

 löpande följa beredningarnas arbete och på eget eller på respektive 

berednings initiativ och vid behov föreslå förändringar i beredningarnas 

direktiv, 

 förlänga fullmäktigeberednings mandattid med upp till tre månader, 

inom pågående mandatperiod, 

 följa upp beredningarnas arbete genom regelbundna träffar med dess 

presidier, 

 ta emot slutbetänkande från beredningar och besluta om att överlämna 

betänkande till kommunstyrelsen för beredning, 

 ta initiativ till regelbundna överläggningar med gruppledarna för 

partierna i kommunfullmäktige och med nämndsordförandena och/eller 

nämndpresidierna,  

 ta initiativ till regelbundna överläggningar med revisorerna, 

 bevaka händelser i omvärlden av betydelse för kommunen ur ett 

medborgarperspektiv, 

 inför varje ny mandatperiod initiera en utvärdering av den politiska 

organisationen, och 

 ansvara för information gentemot allmänheten, exempelvis i form av 

presskonferenser, snabbprotokoll eller webbsändningar. 

Presidiets ledamöter har rätt att närvara och delta i överläggningen vid 

beredningarnas sammanträden.  

Eftersom presidiet har uppgiften att granska revisorernas räkenskaper och 

förvaltning så kan ingen som ingår i presidiet samtidigt ha något uppdrag i 

någon nämnd eller beredning som granskas av revisorerna. 
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§ 5 Tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanträde hålls på plats som ordföranden bestämmer. Normal starttid för 

kommunfullmäktiges sammanträden ska vara 13.00 men ordföranden kan, 

om skäl finns, besluta om en annan starttid. Ett sammanträde kan som längst 

pågå till 24.00. 

§ 6 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på den officiella 

anslagstavlan på kommunens hemsida och annonseras i ortstidningar i den 

omfattning som kommunfullmäktige inför varje mandatperiod beslutar. 

Ordföranden ska utfärda ett tillkännagivande om varje sammanträde med 

kommunfullmäktige. Tillkännagivandet ska, tillsammans med de handlingar 

som ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast 

en vecka före sammanträdesdagen.  

Tillkännagivandet och handlingar lämnas digitalt via de system som 

kommunen använder. Varje ledamot och ersättare ska själva 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. 

Kommunfullmäktiges presidium kan, om det finns särskilda skäl för det, 

besluta att tillkännagivande och sammanträdeshandlingar kan skickas ut i 

pappersform till enskild förtroendevald. 

§ 7 Ordinarie sammanträden 

Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde i februari, mars, april, 

maj, juni, september, oktober, november och december månad. Preliminära 

sammanträdesdatum för eventuella extra sammanträden i januari och augusti 

bokas varje år. Före utgången av oktober månad bestämmer kommunfull-

mäktige sammanträdesdagar för det kommande året. 

Det nyvalda kommunfullmäktige sammanträder första gången under andra 

halvan av oktober. Avgående fullmäktige bestämmer dag och tid för 

fullmäktiges första sammanträde. 

§ 8 Extra sammanträden 

Extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst 1/3 av 

kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller om ordförande anser att det 

behövs (5 kap. 12 § kommunallagen). 

Begäran om extra sammanträde ska ske skriftligt till ordföranden. I begäran 

ska anges ärendets/ärendenas innehåll. 

§ 9 Inställt eller ändrad tidpunkt för sammanträde 

Om särskilda skäl finns får ordförande efter samråd med övriga ledamöter i 

presidiet ställa in eller ändra tidpunkten för sammanträde. 

Ordförande ska snarast  

 anslå beslutet om ändringen på kommunens anslagstavla och 
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 meddela beslutet till varje ledamot och ersättare. 

§ 10 Avbrutet sammanträde 

Kommunfullmäktige får under pågående sammanträde besluta att avbryta 

sammanträdet. I sådant fall ska kommunfullmäktige besluta att fortsätta 

sammanträdet med återstående ärenden en senare dag. I beslutet ska framgå 

när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Avbrutet sammanträde ska annonseras på sedvanligt sätt, dock inte om mötet 

hålls inom en vecka. Ordförande ska i sådant fall meddela de ledamöter och 

ersättare som inte var närvarande vid det avbrutna mötet, om tid och plats för 

det fortsatta sammanträdet. 

§ 11 Placeringsordning 

Presidiets ledamöter och kommunfullmäktiges sekreterare sitter vid 

presidiebordet. Övriga ledamöter sitter partivis i den ordning de upptagits av 

länsstyrelsens protokoll för slutlig sammanräkning för val till 

kommunfullmäktige.  

Fullmäktigeledamot, som utsetts vid särskild röstsammanräkning, intar den 

plats, som tidigare ledamot haft. 

Ersättare som tjänstgör i ordförandens, vice ordförandens eller andre vice 

ordförandens ställe intar anvisad plats. 

Ersättare som tjänstgör i annan ledamots ställe intar ledamotens plats.  

Sakkunniga och övriga som kallats för föredragning intar plats som 

ordförande bestämmer. 

Kommundirektören ska vara närvarande under sammanträdet tillsammans 

med andra chefer enligt kommundirektörens beslut. 

§ 12 Ledamöters tjänstgöring 

Kommunfullmäktige 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 och i övrigt följer gällande 

lagstiftning.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar före 

sammanträdet anmäla detta till kommunfullmäktiges sekreterare. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans 

Ledamot som inte har möjlighet att delta i sammanträde ska snarast anmäla 

detta till kommunfullmäktiges sekreterare. Sekreteraren kallar in den 

ersättare som är i tur att tjänstgöra. Anmälan av förhinder och inkallelse av 

ersättare sker i första hand via sms eller e-post. 

Om ledamot uteblir från ett sammanträde kallar ordföranden in den ersättare 

som är tillgänglig och är i tur att tjänstgöra. Om ersättare inte finns att tillgå 

blir platsen tom.  

Det som gäller för ledamöter gäller även för ersättare som kallats till tjänst-

göring. 
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Ordförande får, om särskilda skäl finns, bestämma om ledamot eller ersättare 

ska börja tjänstgöra under ett pågående ärende. 

§ 13 Beredningsplikten  

Alla ärenden, som fullmäktige avgör, ska beredas. Om ärendet har beretts av 

en fullmäktigeberedning eller en annan nämnd ska kommunstyrelsen alltid 

yttra sig. 

Kommunstyrelsen ska alltid lägga fram förslag till beslut om inte en 

fullmäktigeberedning eller en annan nämnd har gjort det.  

Beredningstvånget gäller i den utsträckning som anges i kommunallagen 5 

kap. 26-38 §§.  

§ 14 Beredning av ärenden 

Utöver vad kommunfullmäktige har beslutat i kommunstyrelsens 

reglemente, avgör kommunstyrelsen hur och av vem ärenden, som ska 

beslutas av kommunfullmäktige, ska beredas. 

Kommunstyrelsen har ansvaret att se till att det finns dokumenterade rutiner 

för att kommunfullmäktiges ordförande hålls underrättad om ärenden, som 

ska behandlas av kommunfullmäktige. 

§ 15 Handlingars innehåll, tillgänglighet och behandling 

Ordförande bestämmer när kommunfullmäktige ska behandla ett ärende.  

Varje ledamot och ersättare ska före sammanträdet ha tillgång till förslag till 

beslut eller yttrande i varje ärende som upptas i föredragningslistan. 

Ordförande bestämmer i övrigt vilka handlingar som ledamöter och ersättare 

ska ha före sammanträdet. Interpellationer ska överlämnas till ledamöter och 

ersättare före det sammanträde, då de ska behandlas. 

Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i samman-

trädeslokalen under sammanträdet. 

§ 16 Motioner  

Kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att 

lämna motioner. 

Motionen ska vara skriftlig.  

Motion ska lämnas till kommunkansliet eller till kommunfullmäktiges 

sekreterare.  

Motionens rubrik bör vara kort och sakligt sammanfatta dess innehåll. En 

motion ska tydligt avslutas med ett eller flera yrkanden. Om motionen 

innehåller flera yrkanden ska det gå att utläsa vilken del av motiveringen 

som hänför sig till varje yrkande. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.  

Motioner bör beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att en motion inlämnats. Kommunstyrelsen ska därför en gång per år 

redovisa de motioner, som inte avslutats under året. Redovisningen ska 

innehålla uppgifter om vad som så långt har kommit fram under 
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beredningen. Kommunfullmäktige har därefter att ta ställning till om 

beredningstiden ska förlängas eller om motionen ska avskrivas. 

Kommunstyrelsens redovisning av motioner, som inte avslutats, ska göras på 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 

§ 17 Interpellationer  

Interpellation får lämnas av ledamot eller tjänstgörande ersättare i 

kommunfullmäktige och ställas till ordföranden i nämnd eller 

fullmäktigeberedning samt till kommunalråd och oppositionsråd. En 

ordförande i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation till 

ordförande eller annan ledamot i bolagsstyrelse i ett av kommunen helägt 

bolag eller till ordföranden i styrelsen i ett kommunalförbund som 

kommunen är medlem i.  

Interpellationen ska vara skriftlig och namnet på den som ställer frågan ska 

anges. Den ska ha ett bestämt innehåll, vara försedd med motivering och bör 

endast ställas i angelägenheter av större intresse för kommunen. 

Interpellation lämnas till kommunkansliet eller kommunfullmäktiges 

sekreterare senast 7 arbetsdagar före det fullmäktigesammanträde, där den 

ska behandlas.  

Interpellation ska skriftligen besvaras under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes. Svaret till den som ställt 

interpellationen lämnas senast klockan 12.00 arbetsdagen före 

sammanträdesdag, då den ska behandlas. På kommunfullmäktiges 

föredragningslista ska interpellationer och frågor finnas med som en stående 

punkt. Interpellationer som ska behandlas vid ett sammanträde publiceras på 

kommunfullmäktiges samarbetsplattform en vecka före sammanträdet. 

Någon svarsplikt föreligger inte i fråga om interpellationer. 

Kommunfullmäktige godkänner att interpellation får ställas. 

En ersättare som ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i 

den överläggning som svaret på interpellationen ger anledning till. Endast 

om ersättaren tjänstgör som ledamot vid det tillfälle när interpellationen 

besvaras får han eller hon delta i debatten. 

§ 18 Frågor  

En fråga får ställas av ledamot eller tjänstgörande ersättare i 

kommunfullmäktige. 

En fråga kan ses om ett komplement till en interpellation och handlar om 

saker som är relativt enkla att besvara utan större förberedelse. 

Fråga ska vara skriftlig och namnet på den som ställer frågan ska anges. Den 

ska lämnas till kommunkansliet eller kommunfullmäktiges sekreterare senast 

3 arbetsdagar före fullmäktigemötet. 

En fråga kan bara ställas till någon som är närvarande vid sammanträdet och 

ska besvaras muntligt under det sammanträde då frågan ställts. 

Någon svarsplikt föreligger inte när det gäller frågor. 

Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas. 
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Till skillnad mot när det gäller en interpellation så får endast den som ställt 

frågan och den tillfrågade delta i överläggningen. 

§ 19 Bolagens initiativrätt  

Styrelsen i Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB får 

väcka ärenden i kommunfullmäktige om sådant som företaget är skyldigt att 

se till att kommunfullmäktige får ta ställning till.  

§ 20 Medborgarförslag 

Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att lämna medborgarförslag. 

Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat och innehålla adress och 

aktuella kontaktuppgifter. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas till kommunkansliet eller 

kommunfullmäktiges sekreterare senast 10 arbetsdagar innan ett 

sammanträde 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i kommunfullmäktige om det 

ligger inom kommunfullmäktiges befogenhetsområde. 

Om kommunfullmäktige överlämnar ett medborgarförslag till 

kommunstyrelsen eller en annan nämnd för beslut ska förslagsställaren 

underrättas om detta. För medborgarförslag som ska beslutas av 

kommunfullmäktige gäller följande regler. 

Medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 

inom 6 månader från det att ärendet anmäldes i kommunfullmäktige. 

Ärenden av mer komplicerad natur kan 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 ges möjlighet att delta i överläggningen i 

ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska innehålla uppgifter om vad som 

så långt har kommit fram under beredningen. Redovisningen ska göras på 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

§ 21 Allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar om och när allmänhetens 

frågestund ska genomföras. 

Frågestunden ger kommunmedlemmarna möjlighet att i samband med 

fullmäktigesammanträde ställa frågor till ansvariga förtroendevalda i 

kommunfullmäktige, det vill säga ordförandena i kommunstyrelsen och 

övriga nämnder samt ordförandena för eventuella fullmäktigeberedningar. 

Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att delta i 

frågestunden. De frågor som ställs får inte avse individärenden eller 

myndighetsutövning. 

För frågestunden gäller följande. 

 Tidpunkten ska annonseras. 
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 En timme avsätts normalt och frågestunden sker i anslutning till 

fullmäktigesammanträdet.  

 Frågor som ska besvaras, bör kan lämnas in skriftligt senast tre dagar 

före fullmäktigesammanträdet till kommunkansliet, märkt 

”Allmänhetens frågestund”. Frågor kan också ställas muntligt direkt 

under frågestunden. 

 Frågor besvaras i den ordning som de kommit in. Frågor som berör 

samma ämnesområde får behandlas vid samma tillfälle. 

 Ordförande avgör om och när en fråga ska besvaras. 

 Fråga bör ta högst ett par minuter att ställa. Två korta följdfrågor får 

ställas. 

 Frågan får inte bli föremål för debatt eller för några beslut under 

frågestunden. 

 Svar lämnas enbart muntligt och i samband med frågestunden. 

§ 22 Förklaring vid revisionsanmärkning 

Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, bestämmer ordföranden i vilken 

ordning förklaringar över en anmärkning enligt revisionsberättelsen ska 

inhämtas från den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkning 

riktats. 

§ 23 Upprop 

Upprop förrättas vid sammanträdets början. Om ordföranden anser att så 

behövs kan nytt upprop göras när som helst under pågående sammanträde. 

Upprop avslutas med klubbslag. 

Om ledamot infinner sig till sammanträdet efter det att uppropet avslutats, 

ska ledamoten anmäla sig hos ordföranden. Ordföranden meddelar därefter 

för kommunfullmäktige att ledamoten inträtt i tjänstgöring. 

Ledamot och ersättare får inte lämna sammanträdet utan att anmäla detta till 

ordförande. 

Upprop får ske med stöd av digital teknik. 

§ 24 Protokolljusterare, tid och plats  

Ordföranden bestämmer tid och plats för protokollets justering. 

Sedan upprop har förrättats väljer kommunfullmäktige två ledamöter för att 

justera protokollet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 

röstsammanräkningar. 

§ 25 Yttrande- och replikrätt  

Yttranderätt/rätt att delta i överläggning men inte i besluten vid 

kommunfullmäktiges sammanträden har utöver ledamöter och ersättare 

även följande funktioner. 

 Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för en nämnd 

eller en gemensam nämnd, vid behandling av ett ärende där nämndens 

verksamhetsområde berörs. 
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 Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

fullmäktigeberedning, när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som 

beredningen har handlagt. 

 Ordförande i nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan, 

som besvarar en interpellation eller en fråga, när överläggning hålls med 

anledning av svaret. 

 Styrelsens ordförande i Mörbylånga Bostads AB eller Mörbylånga 

Fastighets AB när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör 

förhållanden i företaget. Rätten gäller även bolag och andra 

organisationer, där kommunen bestämmer tillsammans med någon 

annan. 

 Revisor i kommunen vid behandling av ett ärende som gäller 

revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  

 Revisorernas sakkunniga biträde när revisionsberättelsen behandlas. 

 Kommundirektören. 

Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 

förekommer vid sammanträden. 

Ordföranden får kalla ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande 

i nämnder och fullmäktigeberedningar, revisorer samt anställda hos 

kommunen för att lämna upplysningar. Detsamma gäller utomstående 

sakkunniga. 

Ordföranden får, om inte kommunfullmäktige beslutar annat, bestämma att 

inkallade personer får yttra sig under överläggningen. 

Kommunfullmäktige får bestämma att ledamöter i en fullmäktigeberedning 

ska ha rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten, när 

kommunfullmäktige behandlar ett ärende, som beredningen handlagt. 

§ 26 Talarordning och ordning vid sammanträden 

Ledamot och annan, som har rätt att delta i kommunfullmäktiges 

överläggningar får ordet i den ordning de anmält sig och blivit uppropade.  

Den som under överläggningen anser sig själv eller sitt parti angripet, kan få 

ordet för kort replik. Den som lämnar en replik har högst två minuter till sitt 

förfogande. Ordet ska då begäras omedelbart efter föregående anförande. 

Replik får bara lämnas två gånger under samma huvudanförande. 

När ledamot får ordet ska ordföranden nämna ledamotens partitillhörighet. 

För talare, som yttrar sig upprepade gånger under ett sammanträde behöver 

regeln inte tillämpas. Samma gäller för repliker. 

Om någon som har ordet avlägsnar sig från ämnet, får ordföranden med 

klubbslag uppmärksamma talaren på detta. Om talaren inte återgår till ämnet, 

kan ordföranden ta ifrån ledamoten ordet. I övrigt får en talare inte avbrytas 

under sitt anförande. 

Ordföranden får utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 

tillsägelse. 

Om oordning uppstår som ordföranden inte kan styra, får ordföranden 

upplösa sammanträdet. 
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Vid särskilda temadebatter gäller följande debattordning: 

 I en inledande runda får en representant för varje parti i 

kommunfullmäktige ordet för ett fem minuter långt anförande. 

Kommunfullmäktiges presidium kan, om de finner skäl för det, före 

debatten besluta om en annan längd på anförandena.  

 Turordningen för anförandena ska vara sådan att det största 

majoritetspartiet börjar, därefter det största oppositionspartiet och sedan 

det nästa största majoritetspartiet, det näst största oppositionspartiet och 

så vidare tills alla partier gjort sina anföranden. 

 Om två partier har lika många mandat i kommunfullmäktige avgörs 

ordningen utifrån hur många röster partierna fick i fullmäktigevalet. 

 Replik kan endast begäras på anförande. Replik får begäras direkt efter 

ett anförande. Begäran om replik till ett visst anförande måste ha gjorts 

innan första replikskiftet påbörjats gällande det aktuella anförandet. 

 Ett replikskifte får utgöras av två repliker och två svar, vardera högst en 

minut långa. Därefter avslutas replikskiftet. 

 Efter inledningsrundan lämnas ordet fritt för upp till tre minuter långa 

anföranden, med samma replikregler som i inledningsrundan. 

 Kommunfullmäktiges presidium får i förväg inför varje debatt besluta 

om tidsbegränsning av debatten och om ändrade debattregler när det 

finns särskilda skäl för det. 

§ 27 Yrkanden  

Förslag eller yrkande ska lämnas skriftligen. 

Ordförande får vägra proposition, om ordförande anser att ett framställt 

förslag eller yrkande strider mot gällande lag, allmän författning eller denna 

arbetsordning. Det gäller dock inte om kommunfullmäktige beslutar att 

proposition ska ställas. 

Ordförande ska vägra proposition om ordföranden anser att ett framställt 

förslag eller yrkande innebär ett nytt ärende. I sådant fall blir ordförandens 

beslut gällande. Det gäller dock inte ärende, som inte behöver beredas. 

När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 

går ordförande igenom de yrkanden som lagts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden bekräftar genomgången 

med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om 

inte kommunfullmäktige enhälligt beslutar medge ändringen/återtagandet. 

§ 28 Deltagande i beslut och jäv  

En ledamot, som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. Ledamot som inte har gjort en anmälan 

anses ha deltagit i beslutet, om kommunfullmäktige fattar det med 

acklamation. 
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En ledamot som inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv 

bör lämna sin plats vid ärendets behandling. 

§ 29 Omröstning  

Normalt sker omröstning med stöd av digital teknik genom att ledamöterna 

avger sina röster i ett voteringssystem. 

Sedan omröstningen har avslutats, fastslår ordförande detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon 

ledamot ändra eller återta sin röst efter klubbslaget. 

Ny omröstning ska ske omedelbart om oenighet uppstår om resultatet av en 

öppen omröstning. 

Följande gäller när omröstning genomförs utan stöd av voteringssystem: 

När omröstning genomförs biträds ordföranden av de två ledamöterna som 

har utsetts att justera protokollet. 

Omröstning genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Notera särskilt att 

Vid lika röstetal vid öppen omröstning har kommunfullmäktiges ordförande 

utslagsröst. Ordföranden måste avge utslagsröst även om ordföranden avstått 

att rösta under omröstningen. 

§ 30 Valsedlar  

En valsedel som avlämnats vid sluten omröstning ska uppta så många namn 

som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

Valsedel är ogiltig om den upptar 

 namnet på någon som inte är valbar, 

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

 ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

Det som angivits gäller inte vid val som sker med tillämpning av 

proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

§ 31 Reservation  

Den som deltar i avgörandet av ett ärende får som enskild förtroendevald 

reservera sig mot fattat beslut. Gruppreservation är inte tillåtet. Reservation 

ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservationen utvecklas 

närmare ska den avfattas skriftligen och lämnas till sekreteraren innan 

protokollet har justerats. 

§ 32 Bordläggning och återremiss  

Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst en 

tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om 

ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet. 

För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet. 

Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter 

som begärt återremissen. 
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Ett bordlagt ärende ska behandlas på kommunfullmäktiges nästa 

sammanträde, om kommunfullmäktige inte beslutar något annat. 

§ 33 Protokollsjustering och protokollsutformning  

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller flera 

ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 

ordförande de paragrafer i protokollet, som redovisar de delar av förhand-

lingarna som de lett som ordförande. 

Protokollet ska enligt kommunallagen justeras senast fjorton dagar efter 

sammanträde.  

Digital teknik via system som tillhandahålls av kommunen får användas vid 

justering av protokoll. 

Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar 

den. 

Av protokollet ska framgå vem som lagt de förslag som underställts 

fullmäktige för beslut. Beslutssatserna ska 

 vara åtgärdsinriktade och helst inte innefatta flera åtgärder i samma 

beslutsmening, och 

 vara så självständiga som möjligt, det vill säga kunna förstås lösryckta 

ur sitt sammanhang utan hänvisning till bilagor. 

§ 34 Tillkännagivande av justering  

Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats, ska justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla.  

Tillkännagivande får inte tas bort från anslagstavlan före den tid som gäller 

för överklagande enligt 13 kap. 5 § kommunallagen. 

§ 35 Expediering 

Så snart kommunfullmäktiges protokoll blivit justerat ska kopia av 

protokollet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer samt 

sändas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten. 

§ 36 Valberedning 

Valberedningen har till uppgift att vid mandatperiodens början lämna förslag 

till alla val, som förekommer hos kommunfullmäktige. Under 

mandatperioden ska valberedningen lämna förslag till val som gäller 

ordförande och presidier. 

Beredningen utses för mandatperioden av det nyvalda kommunfullmäktige 

på dess första sammanträde. Kommunfullmäktige väljer samtidigt 

ordförande, förste och andre vice ordförande. 

Valberedningen består av 11 ledamöter och 11 personliga ersättare. 

Beredningens presidium består av ordförande, förste och andre vice 

ordföranden. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-08-28 

Dnr 

2018/000358-003  
Sida 

16(16) 

 

 

§ 37 Övriga fullmäktigeberedningar 

Kommunfullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska 

avgöras av kommunfullmäktige. Beredningarna har vare sig verksamhets- 

eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock 

längst till och med kommunfullmäktiges mandattids slut. 

Kommunfullmäktiges presidium får besluta att för en period om högst tre 

månader åter aktivera en beredning för att göra en uppföljning av 

kommunfullmäktiges beslut. Beslutet ska fattas inom ett år från det att 

kommunfullmäktige tagit ställning till slutbetänkandet.   

När en beredning inrättas ska kommunfullmäktige samtidigt besluta om hur 

många ledamöter och ersättare beredningen ska ha, vem som ska vara 

ordförande, förste och andre vice ordförande, eventuellt begränsat arvode för 

ordföranden, beredningens mandattid, när del- och slutbetänkande ska 

överlämnas, beredningens omfattning och budget samt ge tydliga 

beredningsdirektiv. Direktiven ska ange vilken fråga som ska beredas samt 

uppdragets syfte, inriktning, omfattning (avgränsning) och genomförande. 

Kommunfullmäktige kan under beredningens genomförande lämna 

tilläggsdirektiv. 

En beredning ska redovisa sina ställningstaganden med tydliga förslag till 

beslut i form av ett slutbetänkande om inte kommunfullmäktige beslutar 

något annat. Slutbetänkande lämnas till kommunfullmäktiges presidium för 

beslut om den vidare hanteringen av ärendet. 

Kommundirektören ska för varje beredning som inrättas utse en tjänsteman 

som beredningsansvarig. Den beredningsansvarige tjänstemannen fungerar 

också som sekreterare i beredningen och sammanställer beredningens 

betänkanden. En beredning kan kalla anställda i kommunen som sakkunniga 

i olika frågor. 

En beredning får från nämnder och förvaltning begära in de upplysningar 

och yttranden som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Beredningen får 

också initiera debatt i kommunfullmäktige under beredningens gång.  

En beredning ska alltid sträva efter att använda olika former av medborgar-

dialog i sina uppdrag. De olika beredningarna ska också när så är lämpligt 

samråda med varandra. 

En beredning får besluta att hålla öppna sammanträden. 

Beredningen beslutar om datum och tid för sina sammanträden.  

Särskilda mötesprotokoll ska inte föras vid beredningarnas sammanträden 

om det inte finns särskilda skäl vid något tillfälle. Däremot ska minnes-

anteckningar göras som ett underlag till beredningens betänkande. 

I övrigt gäller i tillämpliga delar kommunfullmäktiges arbetsordning och 

kommunallagen vad gäller sammanträden, beslutsförhet, kallelser och 

protokoll. 
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Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning  

Beskrivning av ärendet 

Det finns behov av att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Revideringen handlar dels om ett förtydligande när det gäller hanteringen av 

interpellationer och dels att öppna för möjligheten att delta i 

kommunfullmäktiges sammanträden på distans.     

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 april 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

I paragraf 17 i det fjärde stycket står det i den andra meningen att svaret till 

den som ställt interpellationen lämnas senast dagen före sammanträdesdag, då 

den ska behandlas. Denna formulering finns kvar från den tid då 

kommunfullmäktige hade sina sammanträden på tisdagar. Det innebar då att 

senast måndagen innan sammanträdet skulle svaret på interpellationen lämnas.  

Nu har kommunfullmäktige sina sammanträden på måndagar vilket innebär att 

nuvarande formulering skulle kunna tolkas som att ett sådant svar kan lämnas på 

söndagen innan sammanträdet. Tanken har aldrig varit att den sortens 

kommunikation ska ske annat än på arbetsdagar och därför behövs en 

förtydligande skrivning så att det tydligt framgår att det är senast arbetsdagen 

före sammanträdet som svaret ska lämnas.  

Med tanke på den situation som nu råder med en pandemi som pågår har 

behovet av att kunna delta i sammanträde på distans blivit allt tydligare. Därför 

föreslås att kommunfullmäktige öppnar för den möjligheten i arbetsordningen 

och därmed ger den rättsliga grunden för att kunna tillåta deltagande på distans 

enligt de möjligheter som finns i kommunallagen 5 kap. 16 §. Enligt paragrafen 

krävs att kommunfullmäktige först har beslutat att tillåta det för att ett sådant 

deltagande ska få ske och därför föreslås nu att en skrivning byggd på SKR:s 

förslag förs in i arbetsordningen.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inte några rimliga alternativ till förslaget till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Andra meningen i fjärde stycket i sjuttonde paragrafen i 

kommunfullmäktiges arbetsordning får lydelsen: ”Svaret till den som 

ställt interpellationen lämnas senast klockan 12.00 arbetsdagen före 

sammanträdesdag, då den ska behandlas.”  

2. I paragraf 12 i arbetsordningen läggs följande text till direkt efter 

rubriken:  

”Kommunfullmäktige 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 

och i övrigt följer gällande lagstiftning.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar före 

sammanträdet anmäla detta till kommunfullmäktiges sekreterare. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.”     

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef  

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Partiernas gruppledare i kommunfullmäktige 

Kommundirektören 

Kommunsekreterarna 

 



 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-06 
Dnr 

KS 2020/000189 

  

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Det finns behov av att revidera kommunstyrelsens reglemente för att göra 

det möjligt för ledamöter och ersättare att delta i kommunstyrelsens 

sammanträden på distans.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 april 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Med tanke på den situation som nu råder med en pågående pandemi har behovet 

av att kunna delta i sammanträde på distans blivit allt tydligare. Därför föreslås 

att kommunfullmäktige öppnar för den möjligheten i kommunstyrelsens 

reglemente och därmed ger den rättsliga grunden för att kunna tillåta deltagande 

på distans enligt de möjligheter som finns i kommunallagen 6 kap. 24 §. Enligt 

paragrafen krävs att kommunfullmäktige först har beslutat att tillåta det för att 

kommunstyrelsen sedan ska kunna godkänna att ett sådant deltagande ska få ske 

och därför föreslås nu att en skrivning byggd på SKR:s förslag förs in i 

reglementet. 

Förvaltningen föreslår att en ny paragraf införs i reglementet, § 26 a med 

rubriken ”Deltagande på distans”. Förslaget till text i den nya paragrafen följer 

det förslag som SKR tagit fram. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inte att det finns några rimliga alternativ till förslaget till 

beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

En ny paragraf, § 26 a, förs in i kommunstyrelsens reglemente med följande 

lydelse. 

”§ 26 a Deltagande på distans 

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-

möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
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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 två arbetsdagar i förväg anmäla 

detta till kommunstyrelsens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske 

på distans.  

 

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans i kommunstyrelsen.”     

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommundirektören 

Kommunsekreterarna 
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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 (kommun-

styrelseförvaltningen) 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 förvalt-

ningens 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 möten 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 budgetramar 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. 

 Social hållbarhet och folkhälsa 

 Näringslivs- och landsbygdsutveckling 

 Frågor som rör världsarvet 

 Klimat och energi 

 Mark- och exploateringsfrågor 

 Övergripande IT-frågor 

 Arkivmyndighet 

 Kommunkansli 

 Kostverksamheten 

 Servicecenter 

 Information och kommunikation 

 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 
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§ 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. 

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. 
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 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. 

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, verk-

samhet. 

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. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-04-06 
Dnr 

KS 2020/000189 
Sida 

8(13) 
 

 

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 verk-

samhet. Om frågan gäller något som ligger utanför kommunstyrelsens 

utökade mandat att fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet kan 

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 årsredo-

visningen överlämnas till kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen göra en 

analys av årsredovisningen och göra en bedömning av hur kommunalför-

bundet 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 arbets-

uppgifter i proportion till uppdragens omfattning. 

Presidiet ska bereda frågor som ska beslutas av kommunstyrelsen enligt § 7 i 

detta reglemente. Presidiet beslutar självt vilken tid som avsätts för 

uppdraget. 

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 

i frågor som ingår i kommunstyrelsen uppdrag. Presidiet ska också represen-

tera kommunen vid officiella besök, invigningar och andra tillfällen i sam-

spel med kommunfullmäktiges ordförande.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i kommun-

styrelsen får den utbildning och information om lagstiftning, kommunala 

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

Presidiet beslutar om vilka ledamöter och ersättare som ska delta i arrange-

mang enligt arvodesreglementet 2 § 5 punkt. Kommunstyrelsens ordförande 

beslutar om deltagande för övriga nämndsordföranden samt om eget 

deltagande.  
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Ledamöterna i presidiet får närvara vid sammanträden i övriga nämnder och 

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

läggningarna 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. 

Förste vice ordföranden ska vara kommunalråd och ägna sin arbetstid åt upp-

drag för kommunen. 

Andre vice ordförande ska vara oppositionsråd och ägna sin arbetstid åt upp-

drag för kommunen. 

Omfattningen av arvodet för dessa uppdrag regleras i kommunens arvodes-

reglemente. 

§ 19 Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 

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

träde 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 föräldra-

ledighet, 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 upp-

draget 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 turord-

ningen. 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. 
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§ 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. 

§ 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. 
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller förste vice ordföranden kan kalla till samman-

träde ska andre vice ordföranden göra detta. Om inte heller denne kan kalla 

till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 26 a Deltagande på distans 

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-

möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 

ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga del-

tagare 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 två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans i kommunstyrelsen. 

§ 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. 

§ 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, kommun-

direktören eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

§ 30 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska under-

tecknas 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. 
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§ 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 förslags-

ställaren 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. 

Budget- och uppföljningsutskottet ska löpande under året arbeta med olika 

underlag som ska ligga till grund för det budgetförslag som kommun-

styrelsen 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 kommun-

fullmäktige 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.  
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§ 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 samman-

träden 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 inkallelseord-

ning. 

§ 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. 

När varken ordföranden eller förste vice ordföranden kan kalla till samman-

träde 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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§ 89 Dnr KS 2020/000150  

Revidering av utbildningsnämndens reglemente, rev 1 

Sammanfattning av ärendet 

Till följd av att kommunstyrelsens arvodesreglemente reviderats, behöver 

ändringar införas i nämndens reglemente. De förändringar som föreslås och som 

berör utbildningsnämnden finns angivna i förslaget till reviderat reglemente för 

utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden, daterat den 23 januari 

2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020. 

Utbildningsnämndens § 43 från den 11 mars 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas. 

_____ 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för utbildningsnämndens 

arbete. 

§ 1 Allmänt om utbildningsnämndens uppgifter 

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdomar enligt nationella styrdokument 

inbegripet frågor som har med fristående förskolor och skolor att göra. 

Utbildningsnämnden har rätt att företräda kommunen i frågor som inbegrips 

i nämndens ansvarsområde. 

Utbildningsnämnden ska sköta den dialog som utifrån nämndens uppdrag 

behövs med det övriga samhället och dess organisationer. 

Utbildningsnämnden mandat är begränsat genom att kommunstyrelsen fått 

befogenhet att fatta vissa beslut som rör de andra nämndernas verksamhet i 

den omfattning som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 2 Utbildningsnämndens uppdrag  

Utbildningsnämnden ska ansvara för följande uppgifter. 

 Förskola och pedagogisk omsorg. 

 Förskoleklass. 

 Grundskola och grundsärskola. 

 Gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 Kommunal vuxenutbildning. 

 Fritidshem. 

 Elevhälsa. 

 Öppen förskola. 

§ 3 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av utbildningsnämnden ska vara tillräckligt 

beredda och hela utbildningsnämnden 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 

utbildningsnämnden 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. 

§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till utbildningsnämnden att besluta i följande 

grupper av ärenden. 

 Med bindande verkan för kommunen träffa överenskommelse om 

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

mål och ärenden där utbildningsnämnden för kommunens talan. 
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 Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till utbildnings-

nämndens förvaltningsområde. 

 Om det finns särskilda skäl besluta om avvikelse från fastställd taxa. 

 Besluta om ersättningar till fristående förskolor och skolor. 

§ 5 Utbildningsnämndens förhållande till den gemensamma 
förvaltningen 

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. Utbildningsnämnden 

har full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen 

ska ta hänsyn till utbildningsnämndens 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 

utbildningsnämnden om detta för sina ansvarsområden. Kommundirektören 

är ansvarig för att utbildningsnämndens beslut verkställs. 

§ 6 Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budgetprocess.   

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. Utbildningsnämndens 

presidium ingår i den bredare budgetberedningen och för där 

utbildningsnämndens talan i budgetfrågor. 

§ 7 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika verksamheter och hur de 

uppfyller de olika mål och kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 

utvecklingen. 

Utbildningsnämnden ska följa de anvisningar de får av kommunstyrelsen för 

hur uppföljningsarbetet ska ske och när olika uppgifter ska lämnas. 

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

tertial 2 tas fram av kommunstyrelsen och överlämnas till kommun-

fullmäktige i sådan tid att de kan behandlas vid kommunfullmäktiges 

sammanträden i juni respektive oktober. 

§ 8 Kommunstyrelsens möjlighet att fatta beslut inom 
utbildningsnämndens område 

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

uppsikt över övriga 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. 
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Kommunstyrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som 

den anser behöver vidtas. Om utbildningsnämnden inte följer de råd eller 

anvisningar som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den 

utsträckning som framgår av kommunstyrelsens reglemente fatta bindande 

beslut som rör utbildningsnämndens verksamhet. Om frågan gäller något 

som ligger utanför kommunstyrelsens mandat att fatta beslut som rör 

utbildningsnämndens verksamhet kan kommunstyrelsen initiera ett ärende 

till kommunfullmäktige som då får fatta beslut om direktiv till 

utbildningsnämnden.  

§ 9 Utbildningsnämndens sammansättning 

Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

§ 10 Utbildningsnämndens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland utbildningsnämndens ledamöter för varje 

mandatperiod ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande.  

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 

i frågor som ingår i utbildningsnämndens uppdrag.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i 

utbildningsnämnden får tillräckligt med utbildning om lagstiftning, 

kommunala styrdokument och annat som behövs för att kunna utföra sitt 

uppdrag. Presidiet beslutar om vilka ledamöter och ersättare som ska delta i 

arrangemang enligt arvodesreglementet 2 § 5 punkt. Ordförandens eget 

deltagande beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

§ 11 Utbildningsnämndens ordförande 

Ordföranden leder och planerar utbildningsnämndens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för 

utbildningsnämndens verksamhet och ta initiativ i dessa frågor. 

Omfattningen av arvodet för ordföranden och vice ordföranden regleras i 

kommunens arvodesreglemente. 

§ 12 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden 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 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. 

§ 13 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. 
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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 tur-

ordningen. 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. 

§ 14 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. 

§ 15 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. 

§ 16 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. 

§ 17 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. 

§ 18 Tidpunkt för sammanträden 

Utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som utbildningsnämnden 

bestämmer. Sammanträde kan, om utbildningsnämnden så beslutar, vara 

offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 

som planen avser. 

§ 19 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 
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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 för-

troendevald. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 19 a Deltagande på distans 

Utbildningsnämnden 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 två arbetsdagar i förväg anmäla 

detta till utbildningsnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får 

ske på distans.  

Utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden. 

§ 20 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. 

§ 21 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. 

§ 22 Delgivning 

Delgivning med utbildningsnämnden sker med ordföranden, kommun-

direktören eller annan anställd som utbildningsnämnden bestämmer. 

§ 23 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utbildningsnämnden 

ska undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice 

ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd 

som utbildningsnämnden bestämmer. 

Vid behov kan kommunens firmatecknare underteckna olika handlingar. 

I övrigt bestämmer utbildningsnämnden vem som ska underteckna 

handlingar. 
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§ 24 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 

gällande bestämmelser. 

Utbildningsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och 

föreskrifter som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller 

annars publiceras på kommunens hemsida. 

§ 25 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till utbildnings-

nämnden för beslut gäller följande. 

Medborgarförslag ska beredas så att utbildningsnämnden 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 förslags-

ställaren underrättas och utbildningsnämnden 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. Utbildningsnämnden ska i tid lämna 

underlag för kommunstyrelsens redovisning. 

§ 26 Utskott 

Utbildningsnämnden ska inte ha något utskott. 

§ 27 Delegering 

Delegering kan göras till ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden, 

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 utbildningsnämndens ordförande, främst när ärendena 

behöver hanteras skyndsamt. Övriga ärenden som ska beslutas av den 

politiska nivån bör i största möjliga omfattning beslutas av utbildnings-

nämnden i sin helhet. 
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Revidering av utbildningsnämndens reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Till följd av att kommunstyrelsens arvodesreglemente reviderats, behöver 

ändringar införas i nämndens reglemente. De förändringar som föreslås och 

som berör utbildningsnämnden finns angivna i förslaget till reviderat 

reglemente för utbildningsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden, daterat den 23 

januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020.           

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget innebär att nämndens presidium ges rätt att besluta om deltagande i 

olika konferenser, studieresor, utbildningar och liknande för ledamöter och 

ersättare i nämnden. Förslaget gäller dock inte för nämndes ordförande vars 

deltagande föreslås beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut annat än att avslå 

förslaget om revidering. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverka inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas.      

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulrika Gustafsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

Kommunsekreterarna 

Författningssamlingen 
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§ 43 Dnr UN 2020/000033  

Revidering av utbildningsnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Till följd av att kommunstyrelsens arvodesreglemente reviderats, behöver 

ändringar införas i nämndens reglemente. De förändringar som föreslås och som 

berör utbildningsnämnden finns angivna i förslaget till reviderat reglemente för 

utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden, daterat den 23 januari 

2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020. 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas. 

_____ 
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Revidering av utbildningsnämndens reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Det finns behov av att revidera utbildningsnämndens reglemente för att göra 

det möjligt för ledamöter och ersättare att delta i utbildningsnämndens 

sammanträden på distans.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 april 2020.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Med tanke på den situation som nu råder med en pågående pandemi har behovet 

av att kunna delta i sammanträde på distans blivit allt tydligare. Därför föreslås 

att kommunfullmäktige öppnar för den möjligheten i utbildningsnämndens 

reglemente och därmed ger den rättsliga grunden för att kunna tillåta deltagande 

på distans enligt de möjligheter som finns i kommunallagen 6 kap. 24 §. Enligt 

paragrafen krävs att kommunfullmäktige först har beslutat att tillåta det för att 

utbildningsnämnden sedan ska kunna godkänna att ett sådant deltagande ska få 

ske och därför föreslås nu att en skrivning byggd på SKR:s förslag förs in i 

reglementet. 

Förvaltningen föreslår att en ny paragraf införs i reglementet, § 19 a med 

rubriken ”Deltagande på distans”. Förslaget till text i den nya paragrafen följer 

det förslag som SKR tagit fram. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inte att det finns några rimliga alternativ till förslaget till 

beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

En ny paragraf, § 19 a, förs in i utbildningsnämndens reglemente med 

följande lydelse. 

”§ 19 a Deltagande på distans 

Utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
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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 två arbetsdagar i förväg anmäla 

detta till utbildningsnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får 

ske på distans.  

 

Utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden.”     

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Utbildningsnämnden 

Kommundirektören 

Kommunsekreterarna 
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Revidering av kultur- och tillväxtnämndens reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Det finns behov av att revidera kultur- och tillväxtnämndens reglemente för 

att göra det möjligt för ledamöter och ersättare att delta i kultur- och 

tillväxtnämndens sammanträden på distans.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Med tanke på den situation som nu råder med en pågående pandemi har behovet 

av att kunna delta i sammanträde på distans blivit allt tydligare. Därför föreslås 

att kommunfullmäktige öppnar för den möjligheten i kultur- och 

tillväxtnämndens reglemente och därmed ger den rättsliga grunden för att kunna 

tillåta deltagande på distans enligt de möjligheter som finns i kommunallagen 6 

kap. 24 §. Enligt paragrafen krävs att kommunfullmäktige först har beslutat att 

tillåta det för att kultur- och tillväxtnämnden sedan ska kunna godkänna att ett 

sådant deltagande ska få ske och därför föreslås nu att en skrivning byggd på 

SKR:s förslag förs in i reglementet. 

Förvaltningen föreslår att en ny paragraf införs i reglementet, § 19 a med 

rubriken ”Deltagande på distans”. Förslaget till text i den nya paragrafen följer 

det förslag som SKR tagit fram. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inte att det finns några rimliga alternativ till förslaget till 

beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

En ny paragraf, § 19 a, förs in i kultur- och tillväxtnämndens reglemente 

med följande lydelse. 

”§ 19 a Deltagande på distans 

Kultur- och tillväxtnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
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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 två arbetsdagar i förväg anmäla 

detta till kultur- och tillväxtnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans.  

 

Kultur- och tillväxtnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden.”     

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Kommundirektören 

Kommunsekreterarna 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för kultur- och tillväxt-

nämndens arbete. 

§ 1 Allmänt om kultur- och tillväxtnämndens uppgifter 

Kultur- och tillväxtnämnden ska ha fokus på tillväxtfrågor och på hur de 

områden som kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för både var för sig och 

gemensamt kan bidra till kommunens tillväxt. 

Kultur- och tillväxtnämnden har ett samordningsansvar för frågor som 

stärker tillväxten i kommunen också i de delar där ansvaret för verksam-

heterna finns i andra nämnder. Samordningsansvaret fullgörs främst genom 

arbetet i plangruppen och i arbetsgruppen för samverkan men kan även ske 

på annat sätt. Samordningsansvaret innebär inte någon möjlighet för kultur- 

och tillväxtnämnden att fatta beslut i frågor som rör andra nämnders verk-

samhet. Kultur- och tillväxtnämnden har rätt att begära information från 

övriga nämnder i den omfattning som behövs för att kunna fullgöra samord-

ningsansvaret. 

Kultur- och tillväxtnämnden har rätt att företräda kommunen i frågor som 

inbegrips i nämndens ansvarsområde. 

Kultur- och tillväxtnämnden ska sköta den dialog som utifrån nämndens 

uppdrag behövs med det övriga samhället och dess organisationer. 

Kultur- och tillväxtnämndens mandat är begränsat genom att kommun-

styrelsen fått befogenhet att fatta vissa beslut som rör de andra nämndernas 

verksamhet i den omfattning som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 2 Kultur- och tillväxtnämndens uppdrag 

Kultur- och tillväxtnämnden ska ansvara för följande uppgifter. 

 Kommunens kulturverksamhet, innefattande allmän kulturverksamhet, 

folkbibliotek, skolbibliotek och kulturskola. 

 Drift och avtalsfrågor gällande Eketorps borg.  

 Främja kommunens kulturliv och bildnings- och studieverksamhet. 

 Ansvara för kommunens konstsamlingar och liknande samt för 

kommunens konstinköp. 

 Stöd till föreningar verksamma i kommunen. 

 Fritidsfrågor, innefattande fritidsgårdar, vandrings- och cykelleder, 

sporthallar och andra motionsanläggningar och friluftsbad. Nämndens 

ansvar innefattar inte lokaler som är en del av andra nämnders ordinarie 

verksamhetslokaler. 

 Främja förutsättningarna för en god fritid i kommunen präglad av ett 

brett utbud av aktiviteter. 

 Särskilt se till och stödja ungdomars behov av kultur- och fritids-

aktiviteter.  

 Arbeta för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- 

och fritidsverksamhet. 

 Arbeta för att tillgängliggöra kommunens varierande natur. 
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 Integrering av nyanlända. 

 Arbetsmarknadsfrågor med särskilt fokus på att stärka de som står långt 

från arbetsmarknaden.  

 Infrastrukturfrågor inbegripet tillgången till bredband i hela kommunen. 

 Trafikfrågor inbegripet kollektivtrafik.  

 På kommunstyrelsens uppdrag förvalta lokaler, mark och andra fastig-

heter som inte förvaltas av någon annan. Uppdragen regleras i förvalt-

ningsavtal. 

 Upplåtande av allmän platsmark. 

 Se till att underhålls- och driftplaner upprättas och följs för kommunens 

fastigheter och anläggningar. 

 Skötsel, drift och utveckling av kommunens hamnar. 

 VA-frågor inbegripet vattenskyddsområden. 

 Fjärrvärme. 

 Skötsel och utveckling av gator och vägar samt parker och övriga 

allmänna platser. 

 För kommunens räkning ansvara för renhållningsfrågor samt sköta ren-

hållning som är kommunens ansvar och som inte ska skötas av någon 

annan. 

 Vara samordnande och verkställande nämnd för kommunens byggnads- 

och anläggningsverksamhet. 

 Frågor som rör samfällighetsföreningar som vägföreningar och vägsam-

fälligheter samt beslut om bidrag till enskild väghållning. 

 Svara för kommunens grundläggande kartförsörjning. 

 Vara arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd. 

 Vara trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafik-

frågor. 

§ 3 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av kultur- och tillväxtnämnden ska vara tillräck-

ligt beredda och hela kultur- och tillväxtnämnden ska ha tillgång till besluts-

underlaget senast fem arbetsdagar före sammanträdet. För att säker-ställa att 

ärenden och handlingar kommer till ledamöternas kännedom i tillräckligt 

god tid så ska kultur- och tillväxtnämnden 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 dagord-

ningen. Ordföranden får i undantagsfall besluta att ta med ett ärende som 

inte lämnats in i tid om ärendet är mycket brådskande. 
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§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och tillväxtnämnden att besluta i 

följande grupper av ärenden. 

 Med bindande verkan för kommunen träffa överenskommelse om 

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

mål och ärenden där kultur- och tillväxtnämnden för kommunens talan. 

 Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till kultur- och 

tillväxtnämndens förvaltningsområde. 

 Om det finns särskilda skäl besluta om avvikelse från fastställd taxa. 

§ 5 Kultur- och tillväxtnämndens förhållande till den gemen-
samma förvaltningen 

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 (kommun-

styrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Kultur- och tillväxtnämnden 

har full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen 

ska ta hänsyn till kultur- och tillväxtnämndens 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 kultur- 

och tillväxtnämnden om detta för sina ansvarsområden. Kommundirektören 

är ansvarig för att kultur- och tillväxtnämndens beslut verkställs. 

§ 6 Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budgetprocess.   

Kommunstyrelsen ska i budgetarbetet föra dialog med ansvariga för 

kommunens olika verksamheter. 

En bredare budgetberedning ska ange övergripande inriktning på budget-

arbetet, lämna synpunkter på budgetförslag under arbetet och innan 

kommunstyrelsen fastställer ett förslag till budget. Kultur- och tillväxt-

nämndens presidium ingår i den bredare budgetberedningen och för där 

kultur- och tillväxtnämndens talan i budgetfrågor. 

§ 7 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika verksamheter och hur de 

uppfyller de olika mål och kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 

utvecklingen. 

Kultur- och tillväxtnämnden ska följa de anvisningar de får av kommun-

styrelsen för hur uppföljningsarbetet ska ske och när olika uppgifter ska 

lämnas. 

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

tertial 2 tas fram av kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfullmäk-

tige i sådan tid att de kan behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträden 

i juni respektive oktober. 
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§ 8 Kommunstyrelsens möjlighet att fatta beslut inom kultur- och 
tillväxtnämndens område 

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

uppsikt över övriga 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 kultur- och tillväxtnämnden inte följer de råd 

eller anvisningar som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den 

utsträckning som framgår av kommunstyrelsens reglemente fatta bindande 

beslut som rör kultur- och tillväxtnämnden verksamhet. Om frågan gäller 

något som ligger utanför kommunstyrelsens mandat att fatta beslut som rör 

kultur- och tillväxtnämndens verksamhet kan kommunstyrelsen initiera ett 

ärende till kommunfullmäktige som då får fatta beslut om direktiv till kultur- 

och tillväxtnämnden.  

§ 9 Kultur- och tillväxtnämndens sammansättning 

Kultur- och tillväxtnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

§ 10 Kultur- och tillväxtnämndens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland kultur- och tillväxtnämndens ledamöter för 

varje mandatperiod ett presidium bestående av ordförande och vice ord-

förande.  

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 

i frågor som ingår i kultur- och tillväxtnämndens uppdrag.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i kultur- 

och tillväxtnämnden får den utbildning och information om lagstiftning, 

kommunala styrdokument och annat som behövs för att kunna utföra sitt 

uppdrag. Presidiet beslutar om vilka ledamöter och ersättare som ska delta i 

arrangemang enligt arvodesreglementet 2 § 5 punkt. Ordförandens eget 

deltagande beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

§ 11 Kultur- och tillväxtnämndens ordförande 

Ordföranden leder och planerar kultur- och tillväxtnämndens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kultur- 

och tillväxtnämndens verksamhet och ta initiativ i dessa frågor. 

Omfattningen av arvodet för ordföranden och vice ordföranden regleras i 

kommunens arvodesreglemente. 

§ 12 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt samman-

träde 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 är förhindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
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vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

§ 13 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 turord-

ningen. 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. 

§ 14 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. 

§ 15 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. 

§ 16 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 er-

sättare. 

§ 17 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. 

§ 18 Tidpunkt för sammanträden 

Kultur- och tillväxtnämnden sammanträder på dag och tid som kultur- och 

tillväxtnämnden bestämmer. Sammanträde kan, om kultur- och tillväxt-

nämnden så beslutar, vara offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 

som planen avser. 
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§ 19 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 för-

troendevald. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 19 a Deltagande på distans 

Kultur- och tillväxtnämnden 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 samt-

liga 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 två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till kultur- och tillväxtnämndens sekreterare. Ordföranden 

avgör om närvaro får ske på distans.  

Kultur- och tillväxtnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden. 

§ 20 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. 

§ 21 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. 
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§ 22 Delgivning 

Delgivning med kultur- och tillväxtnämnden sker med ordföranden, 

kommundirektören eller annan anställd som kultur- och tillväxtnämnden 

bestämmer. 

§ 23 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kultur- och 

tillväxtnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för 

denne av vice ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller 

annan anställd som kultur- och tillväxtnämnden bestämmer. 

Vid behov kan kommunens firmatecknare underteckna olika handlingar. 

I övrigt bestämmer kultur- och tillväxtnämnden vem som ska underteckna 

handlingar. 

§ 24 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 

gällande bestämmelser. 

Kultur- och tillväxtnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och 

föreskrifter som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller 

annars publiceras på kommunens hemsida. 

§ 25 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till kultur- och 

tillväxtnämnden för beslut gäller följande. 

Medborgarförslag ska beredas så att kultur- och tillväxtnämnden 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 förslags-

ställaren underrättas och kultur- och tillväxtnämnden 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. Kultur- och tillväxtnämnden ska i tid 

lämna underlag för kommunstyrelsens redovisning. 

§ 26 Utskott 

Kultur- och tillväxtnämnden ska inte ha något utskott. 

§ 27 Delegering 

Delegering kan göras till ledamöter och ersättare i kultur- och tillväxt-

nämnden, 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 kultur- och tillväxtnämndens ordförande, främst när 

ärendena behöver hanteras skyndsamt. Övriga ärenden som ska beslutas av 

den politiska nivån bör i största möjliga omfattning beslutas av kultur- och 

tillväxtnämnden i sin helhet. 
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Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Det finns behov av att revidera samhällsbyggnadsnämndens reglemente för 

att göra det möjligt för ledamöter och ersättare att delta i 

samhällsbyggnadsnämndens sammanträden på distans.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Med tanke på den situation som nu råder med en pågående pandemi har behovet 

av att kunna delta i sammanträde på distans blivit allt tydligare. Därför föreslås 

att kommunfullmäktige öppnar för den möjligheten i 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente och därmed ger den rättsliga grunden 

för att kunna tillåta deltagande på distans enligt de möjligheter som finns i 

kommunallagen 6 kap. 24 §. Enligt paragrafen krävs att kommunfullmäktige 

först har beslutat att tillåta det för att samhällsbyggnadsnämnden sedan ska 

kunna godkänna att ett sådant deltagande ska få ske och därför föreslås nu att en 

skrivning byggd på SKR:s förslag förs in i reglementet. 

Förvaltningen föreslår att en ny paragraf införs i reglementet, § 19 a med 

rubriken ”Deltagande på distans”. Förslaget till text i den nya paragrafen följer 

det förslag som SKR tagit fram. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inte att det finns några rimliga alternativ till förslaget till 

beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

En ny paragraf, § 19 a, förs in i samhällsbyggnadsnämndens reglemente med 

följande lydelse. 

”§ 19 a Deltagande på distans 

Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
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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 två arbetsdagar i förväg anmäla 

detta till samhällsbyggnadsnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden.”      

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommundirektören 

Kommunsekreterarna 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för utbildningsnämndens 

arbete. 

§ 1 Allmänt om samhällsbyggnadsnämndens uppgifter 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och 

byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden fullgör 

vidare de övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning ska fullgöras 

av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- 

och hälsoskyddsområdet. Dessutom hanterar nämnden frågor som regleras i 

alkohol- och tobakslagstiftningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att företräda kommunen i frågor som 

inbegrips i nämndens ansvarsområde. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska sköta den dialog som utifrån nämndens 

uppdrag behövs med det övriga samhället och dess organisationer. 

Samhällsbyggnadsnämnden mandat är begränsat genom att 

kommunstyrelsen fått befogenhet att fatta vissa beslut som rör de andra 

nämndernas verksamhet i den omfattning som anges i kommunstyrelsens 

reglemente. 

§ 2 Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag  

Samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för följande uppgifter. 

 Följa utvecklingen inom kommunen avseende miljö- och hälsoskyddet 

samt livsmedelsområdet och utarbeta de förslag och bereda de ärenden 

som följer av detta. 

 Följa utvecklingen inom kommunen samt ta de initiativ som behövs i 

frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning och andra 

frågor inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde och utarbeta de 

förslag som behövs. 

 I ärenden som avser fysisk planering ska samhällsbyggnadsnämnden föra 

dialog och samverka med övriga nämnder om initiativ, genomförande 

och ekonomi. 

 Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda, vars verksam-

het och intressen berör samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 

 Verka för en god stads- och landskapsmiljö samt en god gestaltning och 

utformning av det offentliga rummet. 

 Lämna stöd, råd och upplysningar i frågor som rör samhällsbyggnads-

nämndens verksamhet. 

 Utarbeta översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt 

plan- och bygglagen. 

 Se till att detaljplaner och områdesbestämmelser upprättas med utgångs-

punkt från de översiktsplaner som kommunfullmäktige har antagit. 

 Hantera frågor som rör bostadsanpassningsbidrag. 
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 Fullgöra kommunens uppgifter gällande alkohol-, tobaks- och läke-

medelslagstiftningen samt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter 

och påfyllnadsbehållare. 

 Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2006:378) om lägenhets-

register. 

§ 3 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av samhällsbyggnadsnämnden ska vara tillräckligt 

beredda och hela samhällsbyggnadsnämnden ska ha tillgång till besluts-

underlaget senast fem arbetsdagar före sammanträdet. För att säkerställa att 

ärenden och handlingar kommer till ledamöternas kännedom i tillräckligt 

god tid så ska samhällsbyggnadsnämnden 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 dagord-

ningen. Ordföranden får i undantagsfall besluta att ta med ett ärende som 

inte lämnats in i tid om ärendet är mycket brådskande. 

§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i 

följande grupper av ärenden. 

 Med bindande verkan för kommunen träffa överenskommelse om betal-

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

och ärenden där samhällsbyggnadsnämnden för kommunens talan. 

 Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till samhällsbyggnads-

nämndens förvaltningsområde. 

 Om det finns särskilda skäl besluta om avvikelse från fastställd taxa. 

 Anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller av 

principiell betydelse och som har stöd av översiktsplan. (PBL 5:7, 27, 

39) 

 Anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser. (PBL 5:39) 

 Förlänga eller förnya detaljplans genomförandetid. (PBL 4:24) 

 Strandskyddsdispenser samt upphävande av strandskydd utom i ärenden 

som omfattas av 7 kap. 18 a § miljöbalken. 

 Namngivning av allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker. 

§ 5 Samhällsbyggnadsnämndens förhållande till den gemen-
samma förvaltningen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en effektiv och ända-

målsenlig organisation upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen har det 

yttersta ansvaret för att den enda sammanhållna förvaltningen (kommun-

styrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Samhällsbyggnadsnämnden har 

full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen ska ta 

hänsyn till samhällsbyggnadsnämndens 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 samhälls-
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byggnadsnämnden om detta för sina ansvarsområden. Kommundirektören är 

ansvarig för att samhällsbyggnadsnämndens beslut verkställs. 

§ 6 Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budgetprocess.   

Kommunstyrelsen ska i budgetarbetet föra dialog med ansvariga för 

kommunens olika verksamheter. 

En bredare budgetberedning ska ange övergripande inriktning på budget-

arbetet, lämna synpunkter på budgetförslag under arbetet och innan 

kommunstyrelsen fastställer ett förslag till budget. Samhällsbyggnads-

nämndens presidium ingår i den bredare budgetberedningen och för där 

samhällsbyggnadsnämndens talan i budgetfrågor. 

§ 7 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika verksamheter och hur de 

uppfyller de olika mål och kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 

utvecklingen. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska följa de anvisningar de får av kommun-

styrelsen för hur uppföljningsarbetet ska ske och när olika uppgifter ska 

lämnas. 

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

tertial 2 tas fram av kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfull-

mäktige i sådan tid att de kan behandlas vid kommunfullmäktiges samman-

träden i juni respektive oktober. 

§ 8 Kommunstyrelsens möjlighet att fatta beslut inom samhälls-
byggnadsnämndens område 

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

uppsikt över övriga 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 samhällsbyggnadsnämnden inte följer de råd 

eller anvisningar som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den 

utsträckning som framgår av kommunstyrelsens reglemente fatta bindande 

beslut som rör samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Om frågan gäller 

något som ligger utanför kommunstyrelsens mandat att fatta beslut som rör 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhet kan kommunstyrelsen initiera ett 

ärende till kommunfullmäktige som då får fatta beslut om direktiv till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

§ 9 Samhällsbyggnadsnämndens sammansättning 

Samhällsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 
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§ 10 Samhällsbyggnadsnämndens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland samhällsbyggnadsnämndens ledamöter för 

varje mandatperiod ett presidium bestående av ordförande och vice 

ordförande.  

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 

i frågor som ingår i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i samhälls-

byggnadsnämnden får tillräckligt med utbildning om lagstiftning, 

kommunala styrdokument och annat som behövs för att kunna utföra sitt 

uppdrag. 

§ 11 Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Ordföranden leder och planerar samhällsbyggnadsnämndens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för samhälls-

byggnadsnämndens verksamhet och ta initiativ i dessa frågor. 

Omfattningen av arvodet för ordföranden och vice ordföranden regleras i 

kommunens arvodesreglemente. 

§ 12 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt samman-

träde 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 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. 

§ 13 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 turord-

ningen. 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. 

§ 14 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. 
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§ 15 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. 

§ 16 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. 

§ 17 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. 

§ 18 Tidpunkt för sammanträden 

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som samhälls-

byggnadsnämnden bestämmer. Sammanträde kan, om samhällsbyggnads-

nämnden så beslutar, vara offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 

som planen avser. 

§ 19 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 förtroen-

devald. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 19 a Deltagande på distans 

Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
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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 två arbetsdagar i förväg anmäla 

detta till samhällsbyggnadsnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans.  

Samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden. 

§ 20 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. 

§ 21 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. 

§ 22 Delgivning 

Delgivning med samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden, 

kommundirektören eller annan anställd som samhällsbyggnadsnämnden 

bestämmer. 

§ 23 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av samhällsbyggnads-

nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av 

vice ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller annan 

anställd som samhällsbyggnadsnämnden bestämmer. 

Vid behov kan kommunens firmatecknare underteckna olika handlingar. 

I övrigt bestämmer samhällsbyggnadsnämnden vem som ska underteckna 

handlingar. 

§ 24 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 

gällande bestämmelser. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och 

föreskrifter som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller 

annars publiceras på kommunens hemsida. 

§ 25 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till samhällsbyggnads-

nämnden för beslut gäller följande. 

Medborgarförslag ska beredas så att samhällsbyggnadsnämnden kan fatta 

beslut inom 6 månader från det att ärendet anmäldes i fullmäktige. Ärenden 
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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 förslags-

ställaren underrättas och samhällsbyggnadsnämnden 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. Samhällsbyggnadsnämnden ska i tid 

lämna underlag för kommunstyrelsens redovisning. 

§ 26 Utskott 

Samhällsbyggnadsnämnden ska inte ha något utskott. 

§ 27 Delegering 

Delegering kan göras till ledamöter och ersättare i samhällsbyggnads-

nämnden, 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 samhällsbyggnadsnämndens ordförande, främst när ären-

dena behöver hanteras skyndsamt. Övriga ärenden som ska beslutas av den 

politiska nivån bör i största möjliga omfattning beslutas av samhällsbygg-

nadsnämnden i sin helhet. 
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Revidering av valnämndens reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Det finns behov av att revidera valnämndens reglemente för att göra det 

möjligt för ledamöter och ersättare att delta i valnämndens sammanträden på 

distans.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Med tanke på den situation som nu råder med en pågående pandemi har behovet 

av att kunna delta i sammanträde på distans blivit allt tydligare. Därför föreslås 

att kommunfullmäktige öppnar för den möjligheten i valnämndens reglemente 

och därmed ger den rättsliga grunden för att kunna tillåta deltagande på distans 

enligt de möjligheter som finns i kommunallagen 6 kap. 24 §. Enligt paragrafen 

krävs att kommunfullmäktige först har beslutat att tillåta det för att valnämnden 

sedan ska kunna godkänna att ett sådant deltagande ska få ske och därför 

föreslås nu att en skrivning byggd på SKR:s förslag förs in i reglementet. 

Förvaltningen föreslår att en ny paragraf införs i reglementet, § 15 a med 

rubriken ”Deltagande på distans”. Förslaget till text i den nya paragrafen följer 

det förslag som SKR tagit fram. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inte att det finns några rimliga alternativ till förslaget till 

beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

En ny paragraf, § 15 a, förs in i valnämndens reglemente med följande 

lydelse. 

”§ 15 a Deltagande på distans 

Valnämnden 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 
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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 två arbetsdagar i förväg anmäla 

detta till valnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans.  

 

Valnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i nämnden.”     

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Valnämnden 

Kommundirektören 

Kommunsekreterarna 

 



 

e:\ciceron\server\store\preview\106400\reglemente för valnämnden.docx 
 

 

 

Reglemente 
Sida 

1(5) 

Datum 

2020-04-14 
Beteckning 

KS 2020/000194 

Godkänd/ansvarig 

Kommunfullmäktiges § 133 
2015-09-22 

Författningssamling 

 

 

Reglemente för valnämnden 

 

  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-04-14 
Dnr 
KS 2020/000194 

Sida 

2(5) 
 

 

 

 

Innehåll 
Reglemente för valnämnden ........................................................................ 1 

§ 1 Valnämndens uppgifter ......................................................................... 3 

§ 2 ................................................................................................................ 3 

§ 3 Information ............................................................................................ 3 

§ 4 Delegering från fullmäktige .................................................................. 3 

§ 5 Ansvar och rapporteringsskyldighet ...................................................... 3 

§ 6 Valnämndens sammansättning .............................................................. 3 

§ 7 Ordföranden .......................................................................................... 3 

§ 8 Personal ................................................................................................. 4 

Valnämndens arbetsformer ............................................................................. 4 

§ 9 Ersättarnas tjänstgöring ......................................................................... 4 

§ 10 Växeltjänstgöring ................................................................................ 4 

§ 11 Yttranderätt och protokollsanteckning ................................................ 4 

§ 12 Inkallande av ersättare ......................................................................... 4 

§ 13 Ersättare för ordföranden .................................................................... 4 

§ 14 Tidpunkt för sammanträden ................................................................ 5 

§ 15 Kallelse ................................................................................................ 5 

§ 16 Protokoll och justering ........................................................................ 5 

§ 17 Reservation .......................................................................................... 5 

§ 18 Delgivning ........................................................................................... 5 

§ 19 Undertecknande av handlingar ............................................................ 5 

 

 

 

  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-04-14 
Dnr 
KS 2020/000194 

Sida 

3(5) 
 

 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

§ 1 Valnämndens uppgifter 

Valnämnden fullgör uppgiften som lokal valmyndighet i Mörbylånga 

kommun enligt vallagen (2005:837). 

Valnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. 

§ 2 

Valnämnden får från kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar och 

anställda i kommunen begära in de yttranden som behövs för att nämnden 

ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

§ 3 Information 

Valnämnden ska aktivt informera allmänheten om sin verksamhet.  

§ 4 Delegering från fullmäktige 

Valnämnden beslutar i följande ärenden: 

 Ärenden som gäller genomförande av allmänna val och 

folkomröstningar.  

 Utse röstmottagare i allmänna val och folkomröstningar. 

 I sådana mål och ärenden där det ankommer på nämnden att föra 

kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 

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

 Avskrivning av sådan kommunens fordran som hänför sig till nämndens 

förvaltningsområde, med den begränsning som för varje särskilt fall kan 

vara föreskriven i lag eller fastställd av kommunfullmäktige. 

§ 5 Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i 

lag eller författning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Valnämnden ska efter varje genomfört val eller genomförd folkomröstning 

rapportera till kommunfullmäktige hur nämnden fullgjort uppdraget samt 

nämndens ekonomiska ställning. 

§ 6 Valnämndens sammansättning 

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Kommunfullmäktige utser bland valnämndens ledamöter för varje 

mandatperiod ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande 

och andre vice ordförande. 

Valnämnden har inget utskott. 

§ 7 Ordföranden 

Ordföranden planerar och leder valnämndens arbete. Ordföranden ska följa 

alla frågor av betydelse för valnämndens arbete.  
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§ 8 Personal 

Valnämnden har ingen egen förvaltning, utan har tillgång till personal från 

kommunstyrelsens förvaltning efter samråd med kommunchefen. 

Valnämndens arbetsformer 

§ 9 Ersättarnas tjänstgöring 

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

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

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

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

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av 

turordningen. En ersättare från samma parti som en frånvarande ledamot 

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

i stället för en ersättare från ett annat parti. 

§ 10 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. 

§ 11 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. 

§ 12 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. 

§ 13 Ersättare för ordföranden 

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

träde 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 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. 
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§ 14 Tidpunkt för sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Samman-

träde kan, om valnämnden så beslutar, vara offentligt. 

§ 15 Kallelse 

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. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller förste vice ordföranden kan kalla till samman-

träde ska andre vice ordföranden göra detta. Om inte heller denne kan kalla 

till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 15 a Deltagande på distans 

Valnämnden 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 två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till valnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får 

ske på distans.  

Valnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i nämnden. 

§ 16 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. 

§ 17 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. 

§ 18 Delgivning 

Delgivning med valnämnden sker med ordföranden, sekreteraren eller annan 

anställd som nämnden bestämmer. 

§ 19 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska under-

tecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 

kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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Revidering av krisledningsnämndens reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Det finns behov av att revidera krisledningsnämndens reglemente för att göra 

det möjligt för ledamöter och ersättare att delta i krisledningsnämndens 

sammanträden på distans.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Med tanke på den situation som nu råder med en pågående pandemi har behovet 

av att kunna delta i sammanträde på distans blivit allt tydligare. Därför föreslås 

att kommunfullmäktige öppnar för den möjligheten i krisledningsnämndens 

reglemente och därmed ger den rättsliga grunden för att kunna tillåta deltagande 

på distans enligt de möjligheter som finns i kommunallagen 6 kap. 24 §. Enligt 

paragrafen krävs att kommunfullmäktige först har beslutat att tillåta det för att 

krisledningsnämnden sedan ska kunna godkänna att ett sådant deltagande ska få 

ske och därför föreslås nu att en skrivning byggd på SKR:s förslag förs in i 

reglementet. 

Förvaltningen föreslår att en ny paragraf införs i reglementet, § 15 a med 

rubriken ”Deltagande på distans”. Förslaget till text i den nya paragrafen följer 

det förslag som SKR tagit fram. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inte att det finns några rimliga alternativ till förslaget till 

beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

En ny paragraf, § 15 a, förs in i krisledningsnämndens reglemente med 

följande lydelse. 

”§ 19 a Deltagande på distans 

Krisledningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
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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 två arbetsdagar i förväg anmäla 

detta till krisledningsnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får 

ske på distans.  

 

Krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden.”     

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Krisledningsnämnden 

Kommundirektören 

Kommunsekreterarna 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

§ 1 Krisledningsnämndens uppgifter 

Krisledningsnämnden inrättas i enlighet med lagen (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap och ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 

denna lag. 

§ 2 

Krisledningsnämnden får från kommunstyrelsen, övriga nämnder, bered-

ningar och anställda i kommunen begära in de yttranden som behövs för att 

nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

§ 3 Krisledningsnämnden i funktion 

Nämndens ordförande beslutar när nämnden ska träda i funktion. Om 

situationen medger det ska ett beslut om att nämnden träder i funktion 

föregås av samråd med kommunchefen eller räddningschefen. 

Vid förhinder för ordföranden fullgör förste vice ordföranden denna uppgift. 

Om även förste vice ordföranden är förhindrad fullgör andre vice 

ordföranden uppgiften. 

Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige får, när krisledningsnämndens 

verksamhet som är föranledd av en extraordinär händelse inte längre behövs, 

besluta att verksamheten ska upphöra. 

§ 4 Övertagande av verksamhetsansvar 

När krisledningsnämnden i samband med en extraordinär händelse har trätt i 

funktion kan den besluta om att tillfälligt överta hela eller delar av verksam-

hetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är 

nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

Händelser som kan hanteras inom ordinarie nämndorganisation ska hanteras 

i denna och inte hanteras av krisledningsnämnden. 

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 

uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 

ordinarie nämnd. 

§ 5 Delegering från kommunfullmäktige 

När krisledningsnämnden är i funktion får nämnden besluta i följande 

ärenden: 

 Under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en 

enskild som drabbats av händelsen. 

 Lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en 

extraordinär händelse. 

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktige-

sammanträde. Anmälan görs genom att nämndens protokoll delges kommun-

fullmäktige. 
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§ 6 Krisledningsnämndens sammansättning 

Krisledningsnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Kommunfullmäktige utser bland krisledningsnämndens ledamöter för varje 

mandatperiod ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande 

och andre vice ordförande. 

§ 7 Ordföranden 

Ordföranden planerar och leder krisledningsnämndens arbete. 

§ 8 Personal 

Krisledningsnämnden har tillgång till personal från kommunkansliet för det 

nämndadministrativa arbetet. 

När nämnden träder i funktion på grund av en extraordinär händelse har 

nämnden tillgång till den personal som nämnden behöver från de verksam-

hetsområden som nämnden tagit över. 

Krisledningsnämndens arbetsformer 

§ 9 Ersättarnas tjänstgöring 

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

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

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

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

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av 

turordningen. En ersättare från samma parti som en frånvarande ledamot 

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

i stället för en ersättare från ett annat parti. 

§ 10 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. 

§ 11 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. 

§ 12 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. 
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§ 13 Ersättare för ordföranden 

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

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

ersättare till att vara ordförande. Den till åldern äldste ersättaren tjänstgör 

som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl 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. 

§ 14 Tidpunkt för sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde kan, om krisledningsnämnden så beslutar, vara offentligt. 

§ 15 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelse skickas normalt via e-post och sms. Vid behov kan kallelse ske 

muntligt, via telefon eller på annat sätt beroende på den aktuella situationen. 

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 ersättaren göra det. 

§ 16 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. 

§ 17 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. 

§ 18 Delgivning 

Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, 

kommunchefen, sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

§ 19 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande 

och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden 

bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 19 a Deltagande på distans 

Krisledningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
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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 två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till krisledningsnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans.  

Krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden. 
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§ 90 Dnr KS 2020/000113  

Revidering av socialnämndens reglemente, rev 1 

Sammanfattning av ärendet 

Till följd av att kommunstyrelsens arvodesreglemente reviderats, behöver 

ändringar införas i nämndens reglemente. De förändringar som föreslås och som 

berör socialnämnden finns angivna i förslaget till reviderat reglemente för 

socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden, daterat den 23 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020. 

Socialnämndens § 25 från den 19 februari 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-23 
Dnr 

SN 2020/000012 

  

 

Revidering av socialnämndens reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Till följd av att kommunstyrelsens arvodesreglemente reviderats, behöver 

ändringar införas i nämndens reglemente. De förändringar som föreslås och 

som berör socialnämnden finns angivna i förslaget till reviderat reglemente 

för socialnämnden.      

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden, daterat den 23 januari 

2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget innebär att nämndens presidium ges rätt att besluta om deltagande i 

olika konferenser, studieresor, utbildningar och liknande för ledamöter och 

ersättare i nämnden. Förslaget gäller dock inte för nämndes ordförande vars 

deltagande föreslås beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut annat än att avslå 

förslaget om revidering. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverka inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden antas.     

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulrika Gustafsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

Kommunsekreterarna 

Författningssamlingen 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för socialnämndens arbete. 

§ 1 Allmänt om socialnämndens uppgifter 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och vad som i lag sägs om 

socialnämnd. Nämnden fullgör vidare de uppgifter som åligger kommunen 

enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och lag (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade jämte följdförfattningar. 

Socialnämnden har rätt att företräda kommunen i frågor som inbegrips i 

nämndens ansvarsområde. 

Socialnämnden ska sköta den dialog som utifrån nämndens uppdrag behövs 

med det övriga samhället och dess organisationer. 

Socialnämnden mandat är begränsat genom att kommunstyrelsen fått 

befogenhet att fatta vissa beslut som rör de andra nämndernas verksamhet i 

den omfattning som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 2 Socialnämndens uppdrag  

Socialnämnden ska ansvara för följande uppgifter. 

 Socialtjänst enligt definitionen i offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) 26 kap. 1 § 2 och 4 st. 

 Kommunal hälso- och sjukvård. 

 Drift av socialtjänstens olika boendeformer, hemtjänst, hemsjukvård och 

daglig verksamhet. 

 Drift av kommunala HVB-hem. 

 Tillämpning av valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om 

valfrihetssystem. 

 Myndighetsutövning inom det sociala område inbegripet förebyggande 

insatser. 

 Familjerådgivning. 

 Budgetrådgivning och skuldsanering. 

 Familjecentral utom öppna förskolan. 

§ 3 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av socialnämnden ska vara tillräckligt beredda och 

hela socialnämnden 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 social-

nämnden 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 undantags-

fall besluta att ta med ett ärende som inte lämnats in i tid om ärendet är 

mycket brådskande. 
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§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att besluta i följande 

grupper av ärenden. 

 Med bindande verkan för kommunen träffa överenskommelse om 

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

mål och ärenden där socialnämnden för kommunens talan. 

 Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till socialnämndens 

förvaltningsområde. 

 Om det finns särskilda skäl besluta om avvikelse från fastställd taxa. 

§ 5 Socialnämndens förhållande till den gemensamma 
förvaltningen 

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. Socialnämnden har 

full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen ska ta 

hänsyn till socialnämndens behov och synpunkter när det gäller för-

valtningens organisation och omfattning. När det gäller hur och med vilken 

kvalitet förvaltningen ska utföra sina uppgifter så beslutar socialnämnden om 

detta för sina ansvarsområden. Kommundirektören är ansvarig för att 

socialnämndens beslut verkställs. 

§ 6 Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budgetprocess.   

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. Socialnämndens 

presidium ingår i den bredare budgetberedningen och för där social-

nämndens talan i budgetfrågor. 

§ 7 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika verksamheter och hur de 

uppfyller de olika mål och kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 

utvecklingen. 

Socialnämnden ska följa de anvisningar de får av kommunstyrelsen för hur 

uppföljningsarbetet ska ske och när olika uppgifter ska lämnas. 

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

tertial 2 tas fram av kommunstyrelsen och överlämnas till kommun-

fullmäktige i sådan tid att de kan behandlas vid kommunfullmäktiges 

sammanträden i juni respektive oktober. 
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§ 8 Kommunstyrelsens möjlighet att fatta beslut inom 
socialnämndens område 

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

uppsikt över övriga 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 socialnämnden inte följer de råd eller 

anvisningar som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den 

utsträckning som framgår av kommunstyrelsens reglemente fatta bindande 

beslut som rör socialnämndens verksamhet. Om frågan gäller något som 

ligger utanför kommunstyrelsens mandat att fatta beslut som rör social-

nämndens verksamhet kan kommunstyrelsen initiera ett ärende till 

kommunfullmäktige som då får fatta beslut om direktiv till socialnämnden.  

§ 9 Socialnämndens sammansättning 

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

§ 10 Socialnämndens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland socialnämndens ledamöter för varje 

mandatperiod ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande.  

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 

i frågor som ingår i socialnämndens uppdrag.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i 

socialnämnden får tillräckligt med utbildning om lagstiftning, kommunala 

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

Presidiet beslutar om vilka ledamöter och ersättare som ska delta i 

arrangemang enligt arvodesreglementet 2 § 5 punkt. Ordförandens eget 

deltagande beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

§ 11 Socialnämndens ordförande 

Ordföranden leder och planerar socialnämndens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för social-

nämndens verksamhet och ta initiativ i dessa frågor. 

Omfattningen av arvodet för ordföranden och vice ordföranden regleras i 

kommunens arvodesreglemente. 

§ 12 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden 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 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. 
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§ 13 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 tur-

ordningen. 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. 

§ 14 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. 

§ 15 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. 

§ 16 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. 

§ 17 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. 

§ 18 Tidpunkt för sammanträden 

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som socialnämnden be-

stämmer. Sammanträde kan, om socialnämnden så beslutar, vara offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 

som planen avser. 

§ 19 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
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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 för-

troendevald. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 19 a Deltagande på distans 

Socialnämnden 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 två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till socialnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro 

får ske på distans.  

Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i nämnden. 

§ 20 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. 

§ 21 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. 

§ 22 Delgivning 

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden, kommundirektören 

eller annan anställd som socialnämnden bestämmer. 
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§ 23 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av socialnämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice 

ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd 

som socialnämnden bestämmer. 

Vid behov kan kommunens firmatecknare underteckna olika handlingar. 

I övrigt bestämmer socialnämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 24 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 

gällande bestämmelser. 

Socialnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och föreskrifter 

som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller annars 

publiceras på kommunens hemsida. 

§ 25 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till socialnämnden för 

beslut gäller följande. 

Medborgarförslag ska beredas så att socialnämnden 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 förslags-

ställaren underrättas och socialnämnden 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. Socialnämnden ska i tid lämna underlag 

för kommunstyrelsens redovisning. 

§ 26 Utskott 

Socialnämnden ska ha ett utskott, sociala utskottet. 

Sociala utskottet ska ha 3 ledamöter och 3 ersättare som väljs av 

socialnämnden. 

Socialnämnden ska bland sociala utskottets ledamöter utse en ordförande 

och en vice ordförande.  

§ 27 Sociala utskottets uppdrag 

Sociala utskottet ska på socialnämndens uppdrag fatta beslut i enskilda 

ärenden som gäller myndighetsutövning inom det sociala området i den 

utsträckning som socialnämnden delegerar beslutanderätt. 

I ärenden som gäller myndighetsutövning inom det sociala området och där 

socialnämnden i sin helhet måste fatta beslut kan sociala utskottet få uppdrag 

att bereda ärendet.  

Sociala utskottet ska inte bereda eller besluta i andra frågor än de som räknas 

upp i denna paragraf.  
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§ 28 Ordföranden i sociala utskottet 

Socialnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland sociala utskottet 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

§ 29 Ersättarnas tjänstgöring i sociala utskottet 

Ersättare får närvara vid sociala utskottet sammanträden endast om ledamot 

är förhindrad att tjänstgöra. 

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. 

§ 30 Kallelse till sammanträde i sociala utskottet 

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. 

Social utskottet beslutar självt om hur kallelse och handlingar ska lämnas till 

ledamöter och ersättare. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den återstående ledamoten göra det. 

§ 31 Sociala utskottets sammanträden 

Socialnämnden beslutar om datum för utskottets ordinarie sammanträden. 

Ordföranden i sociala utskottet får besluta om att ändra datum när så behövs 

och att utlysa extra sammanträde när det finns skäl för det. 

Sociala utskottet ska i tillämpliga delar följa reglerna i 12, 14, 19-21 och 23 

§§. 

§ 32 Delegering 

Delegering kan göras till ledamöter och ersättare i socialnämnden, utskottete, 

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 socialnämndens ordförande, främst när ärendena behöver 

hanteras skyndsamt. Övriga ärenden som ska beslutas av den politiska nivån 

utöver den delegation som sker till sociala utskottet bör i största möjliga 

omfattning beslutas av socialnämnden i sin helhet. 
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§ 25 Dnr SN 2020/000012  

Revidering av socialnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Till följd av att kommunstyrelsens arvodesreglemente reviderats, behöver 

ändringar införas i nämndens reglemente. De förändringar som föreslås och 

som berör socialnämnden finns angivna i förslaget till reviderat reglemente 

för socialnämnden.      

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden, daterat den 23 januari 

2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden antas. 

_____ 
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Revidering av socialnämndens reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Det finns behov av att revidera socialnämndens reglemente för att göra det 

möjligt för ledamöter och ersättare att delta i socialnämndens sammanträden 

på distans.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 april 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Med tanke på den situation som nu råder med en pågående pandemi har behovet 

av att kunna delta i sammanträde på distans blivit allt tydligare. Därför föreslås 

att kommunfullmäktige öppnar för den möjligheten i socialnämndens 

reglemente och därmed ger den rättsliga grunden för att kunna tillåta deltagande 

på distans enligt de möjligheter som finns i kommunallagen 6 kap. 24 §. Enligt 

paragrafen krävs att kommunfullmäktige först har beslutat att tillåta det för att 

socialnämnden sedan ska kunna godkänna att ett sådant deltagande ska få ske 

och därför föreslås nu att en skrivning byggd på SKR:s förslag förs in i 

reglementet. 

Förvaltningen föreslår att en ny paragraf införs i reglementet, § 19 a med 

rubriken ”Deltagande på distans”. Förslaget till text i den nya paragrafen följer 

det förslag som SKR tagit fram. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inte att det finns några rimliga alternativ till förslaget till 

beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

En ny paragraf, § 19 a, förs in i socialnämndens reglemente med följande 

lydelse. 

”§ 19 a Deltagande på distans 

Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
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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 två arbetsdagar i förväg anmäla 

detta till socialnämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans.  

 

Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i nämnden.”      

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Socialnämnden 

Kommundirektören 

Kommunsekreterarna 

 




