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Slutbetänkande - Beredningen för utvärdering och 
justering av den politiska organisationen 

Sammanfattning av ärendet 

Beredningen för utvärdering och justering av den politiska organisationen 

har på uppdrag av kommunfullmäktige överlämnat sitt slutbetänkande till 

kommunstyrelsen för yttrande. 

Ann Willsund, kommundirektör föredrar yttrandet.     

Beslutsunderlag 

Slutbetänkandet daterad den 12 april 2018. 

Förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 16 april 2018. 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen daterad den 16 april 2018. 

Förslag till reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för 

styrelseledamöter i kommunens helägda bolag daterad den 12 april 2018. 

Yttrande daterad den 14 maj 2018.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Yttrandet godkänns.   

_____ 
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Yttrande över slutbetänkande - Beredningen för 
utvärdering och justering av den politiska 
organisationen 

Sammanfattning 

Beredningens förslag innebär en organisation med en kommunstyrelse och 

fyra facknämnder där den obligatoriska valnämnden då är oräknad. 

Återgången till en facknämndsorganisation har enligt beredningens 

resonemang, möjliggjorts genom att kommunstyrelsen enligt den nya 

kommunallagen, kan ges en rätt att fatta vissa beslut som rör andra nämnders 

verksamhet.  

Av de fyra nya nämnderna är samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden 

och utbildningsnämnden mest tydliga som specialiserade facknämnder 

medan kultur- och tillväxtnämnden ges ett betydligt bredare ansvarsområde. 

Beredningen menar ändå att sambandet mellan dessa verksamheter är 

uppenbart och präglas av ett kulturellt och även tillväxtskapande perspektiv. 

All personal föreslås vara samlad i en enda förvaltning under 

kommunstyrelsen. Förslaget innebär att nuvarande miljö- och 

byggnadsförvaltning inte kommer att finnas kvar.     

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har lämnat sitt slutbetänkande där en förändrad 

politisk organisation beskrivs. Beredningens förslag till beslut tar sin 

utgångspunkt dels i en utvärdering av den nuvarande politiska 

organisationen och dels i de möjligheter som den nya kommunallagen 

erbjuder. 

I beredningens uppdrag ligger också att ta fram förslag till nytt 

arvodesreglemente, arbetsordning för kommunfullmäktige samt reglementen 

för kommunstyrelsen och övriga nämnder.   

Förvaltningens synpunkter 

Förslaget i sin helhet utgör en väsentlig förändring jämfört med nuvarande 

politiska organisationsmodell. En modifierad nämndorganisation där 

nämndernas mandat är begränsat och där kommunstyrelsens roll i 

förhållande till nämnderna förstärks, syftar också till att förhindra 

uppkomsten av så kallat stuprörstänkande.  

I förslaget ingår också två nämndövergripande arbetsgrupper som både har 

till syfte att effektivisera vissa processer och att bidra till att eliminera 

stuprörstänk. Det är plangruppen som visserligen redan finns men som 

behöver få mer formaliserade arbetsformer och den arbetsgrupp som ska 

säkra en samverkan i mjukare frågor med fokus på barn och ungdom. 
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Det är dock tydligt att kostnaden för den politiska organisation som 

beredningen föreslår blir betydligt dyrare jämfört med kostnaden för 

nuvarande organisationsmodell. I en situation där nya och tuffa sparkrav 

med sannolikhet väntar de kommunala verksamheterna under år 2019 och 

framåt, är kostnadsökningen sett ur förvaltningsledningens synvinkel 

oroande.  

Kostnaderna för en politisk organisation handlar främst om det totala antalet 

sammanträden, arvodesnivåer och hur stor den politiska representationen i de 

olika politiska organen ska vara. Detta är samtidigt i hög grad politiska 

frågor men beredningen framhåller också i betänkandet att även priset för 

demokrati och demokratiska arbetsformer måste värderas ur ett 

ansvarsperspektiv.  

Facknämndsmodellen ger sannolikt bättre förutsättningar än vad som är 

fallet med dagens utskottsmodell, till att kommunstyrelsen ska kunna renodla 

sin styrande och uppföljande roll utan att dagordningen domineras av 

verksamhetsfrågor.  

Att ha en samlad förvaltning under kommunstyrelsen medför en skyldighet 

att noggrant följa utvecklingen med hänsyn till eventuella jävssituationer. 

Det finns annars både för- och nackdelar med såväl en som två förvaltningar 

och förvaltningen har därför inte några särskilda synpunkter på detta. 

Förslagen gällande budgetprocessen och dennas beredning under arbetsåret 

är positiva och motiven är enligt beredningen en politisk önskan om större 

möjligheter till delaktighet och påverkan. Förslagen betonar också budget-

processens roll som den viktigaste kommunala processen.  

Ann Willsund 

Kommundirektör 

 

 

 

 





 

 

Mörbylånga kommun 
Webbplats 

www.morbylanga.se 
E-post 

kommun@morbylanga.se 
Organisationsnr 

212000-0704 

Postadress 

386 80 Mörbylånga 
 

Besöksadress 

Trollhättevägen 4 
 

Telefon 

0485-470 00 vx 
Fax 

0485-472 71 
Bankgiro 

991-1876 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd - Kommunkansli 
Jonas Jansson, 0485-471 25 
jonas.jansson@morbylanga.se 

 
Sida 

1(20) 

Datum 

2018-04-12 
Dnr 

2018/000331-001  

  

 

  

 

 

 

Slutbetänkande - Beredningen för utvärdering och 
justering av den politiska organisationen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Sida 

2(20) 
 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Bilaga 2: Reglemente för kommunstyrelsen. 

Bilaga 3: Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för 

styrelseledamöter i kommunens helägda bolag. 

Bilaga 4: Reservation Kristdemokraterna. 

Bilaga 5: Reservation Liberalerna. 

Som framgår av uppdragsbeskrivningen nedan kommer reglementen för de 

nämnder som ingår i beredningens förslag efter medgivande av 

kommunfullmäktiges presidium, att färdigställas under maj månad 2018. 

Beredningens sammansättning 

I beredningen har ingått ledamöterna Kent Ingvarsson (M) ordförande, 

Gunilla Karlsson (C) 1:e vice ordförande, Matilda Wärenfalk (S) 2:e vice 

ordförande, Nina Åkesson Nylander (KD), Eva Öberg (MP) fram till och 

med den 25 mars 2018, Ylva Bengtsson (V), Anne Oscarsson (SD), Berne 

Klysing (L). Ledamöterna har haft personliga ersättare utan närvarorätt 

förutom vid ledamots frånvaro. Under år 2017 har ersättarna Monika Löfvin 

Rosén (C), Jeanette Lindh (KD) samt Sten Olof Söderlund (V), vid några 

tillfällen deltagit i beredningens arbete.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2018 att vakantsätta 

Miljöpartiets plats i beredningen. 

Ulf Gustavsson har deltagit som sakkunnig och Jonas Jansson har varit 

beredningsansvarig tjänsteman, bägge från kommunkansliet. 

Beredningens uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2017 i § 51, att tillsätta en 

beredning för utvärdering och justering av den politiska organisationen. 

Beredningens uppdrag framgick i ett särskilt direktiv:  

 Beredningen ska i ett särskilt delbetänkande lämna förslag på hur många 

ledamöter och ersättare som ska finnas i kommunfullmäktige den 

kommande mandatperioden. Delbetänkandet lämnades enligt uppdrag 

den 15 december 2017. Kommunfullmäktige har därefter den 27 februari 

2018, fastställt att antalet ledamöter ska vara 45 från och med den nya 

mandatperioden som inleds den 15 oktober 2018. 

 Beredningen ska utvärdera den politiska organisationen och vid behov 

lämna förslag på förändringar inför den kommande mandatperioden. 

Beredningen ska i sitt arbete ta hänsyn till den nya kommunallag som 

träder i kraft per den 1 januari 2018. 

 Beredningen ska särskilt uppmärksamma funktion och organisation för 

kommunstyrelsens utskott och råd, lämna förslag till utformning av 

nämndernas reglementen och starttider för kommunfullmäktiges 

sammanträden. 

 Beredningen ska ta fram ett förslag till arvodesreglemente för kommande 

mandatperiod. 
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 Ett preliminärt betänkande överlämnades till kommunfullmäktiges 

presidium den 10 januari 2018. Betänkandet diskuterades därefter i olika 

grupper vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2018. De 

synpunkter som kom fram under gruppdiskussionerna överlämnades 

därefter till beredningen och ingår i underlaget för slutbetänkandet. 

 Slutbetänkandet med förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, 

reglemente för kommunstyrelsen samt arvodesreglemente, ska efter en 

förlängning av arbetstiden, lämnas den 16 april 2018. Reglementen för 

de övriga nämnder som beredningen föreslår ska färdigställas under maj 

månad 2018. 

 Kommunfullmäktige har också den 30 januari 2018 fattat beslutet att 

lägga ner Föreningsrådet samt att beredningen i sitt slutbetänkande 

särskilt ska tydliggöra de politiska rådens omfattning och funktion. 

Beredningens arbete 

Beredningen har haft regelbundna arbetsmöten och med något undantag 

träffats två gånger per månad och inledningsvis också fokuserat på två 

områden. Det framgår av uppdragsdirektivet att en utvärdering av nuvarande 

politiska organisation ska bilda grund för de förslag som beredningen 

lämnar. Som ett led i utvärderingen som återges nedan, har bland annat 

utskottens protokoll studerats av olika arbetsgrupper i beredningen. 

Den nya kommunallagen utgör det andra området, framför allt mot bakgrund 

av att förändringarna i lagen skapar förutsättningar för andra organisations- 

lösningar än vad som hittills varit möjligt. 

Uppdraget gällande antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

valde beredningen tidigt att inte hantera förrän uppfattningen om politisk 

organisation för den nya mandatperioden klarnat. 

Beredningens tjänstemän har tagit fram underlag och annat arbetsmaterial 

som sedan diskuterats vid träffarna för att därefter åter bearbetas. De förslag 

gällande den politiska organisationen som lämnas i detta preliminära 

betänkande, är till exempel en ”version 6” av de modeller beredningen 

arbetat med. Arbetssättet kan därmed beskrivas som processinriktat där olika 

alternativ fortlöpande valts eller förkastats och en modell till slut har börjat 

byggas. 

Organisationslösningar i andra kommuner har förstås varit av stort intresse 

och ett antal alternativ har studerats närmare. Beredningens tjänstemän 

gjorde också under juli månad ett besök i Eksjö kommun i syftet att 

diskutera deras valda modell med några av chefstjänstemännen. Det är på sin 

plats att framhålla det goda bemötande och den generösa attityd som Eksjö 

kommuns representanter då visade. 

Vidare så har intervjuer genomförts med förvaltningens chefer i 

nyckelpositioner och under senare delen av hösten gavs kommundirektören i 

uppdrag att diskutera det då aktuella organisationsförslaget med 

ledningsgruppen. En återkoppling skedde därefter vid ett beredningsmöte 

den 21 november och de tankar som då fördes fram resulterade också i att 

vissa korrigeringar gjordes i materialet. Ledningsgruppen bedömde bland 
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annat att förutsättningarna för att få en bättre balans i förvaltnings-

organisationen ökar med förslaget sådant detta såg ut vid tillfället. 

Beredningens tjänstemän har vid ett antal tillfällen varit inbjudna till 

partiernas gruppmöten för att informera både om det pågående arbetet men 

också om nyheterna i kommunallagen. 

Beredningen har självfallet även ägnat tid åt reflektioner över kommunens 

egen utvecklingsresa, från facknämnder med egna förvaltningar, införandet 

av BUF-modellen till den föregående organisationsberedningens arbete. 

Inledning 

Nära två mandatperioder har passerat sedan BUF-modellen infördes. Den 

blev en omvälvande förändring jämfört med de många åren med 

facknämnder som hade egna förvaltningar och en självständig roll i 

förhållande till kommunstyrelsen. Organisationen justerades på nytt inför 

denna mandatperiod och våra erfarenheter av vad som fungerar mer eller 

mindre bra ökar i den takt vi vågar att pröva oss fram. 

Vissa förändringar i kommunallagen öppnar nu för att tänka nytt och som 

beredningen tror, kunna åstadkomma en ännu bättre organisationslösning. 

Kommunfullmäktiges presidium har själva angett tonen genom att i 

uppdragsdirektivet peka just på den nya kommunallagens betydelse för 

beredningens arbete. 

Demokratifrågorna har på olika sätt löpt som en röd tråd genom 

beredningens arbete, inte minst då kostnadskonsekvenser av olika förslag har 

diskuterats. Att demokrati måste få kosta är ett ställningstagande som ofta 

framförs men även detta pris måste som andra kostnader, värderas ur ett 

ansvarsperspektiv.  

Demokrati handlar även om rollen som förtroendevald och därmed i högsta 

grad om våra organisationsmodeller. I ett dokument från 2009 som utgjorde 

en del av underlagen i arbetet med BUF-modellen, beskrivs bland annat 

ambitionen att uppdraget som förtroendevald behöver göras mera spännande 

och intressant, inte minst mot bakgrund av att nyrekryteringen av 

förtroendevalda är ett känt problem för alla partiorganisationer. Om vi inte 

kan rekrytera politiker från alla skikt i samhället, hur representativa är då de 

folkvalda politikerna egentligen? 

Den politiska organisationen under mandatperioden 
2014-2018 

Bakgrund 

År 2013 genomfördes en utvärdering av den stora organisationsförändringen 

från 2011, kallad ”Två år med ny politisk organisation i Mörbylånga”. I den 

avslutande analysen refereras bland annat till olika studier som belyser 

konsekvenser av införandet av BUF-organisationer i andra kommuner. 

Några av de synpunkter som lyfts fram har fortfarande aktualitet även om 

flera ändringar av vår organisation gjordes inför innevarande mandatperiod. 

Utvärderingen är uppdelad mellan den strategiska nivån som är 
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kommunfullmäktige och dess beredningar och den verkställande nivån som 

omfattar kommunstyrelsen, utskotten och förvaltningen. 

Den verkställande nivån hade delvis utvecklats enligt intentionerna även om 

uppgiftsfördelningen mellan strategisk och verkställande nivå kan 

förtydligas ytterligare. Den ökade helhetssyn som kommunstyrelsen 

förväntades få har infunnit sig, även om revirbevakningen fortfarande finns 

kvar i det att utskotten har haft svårt att släppa sin gamla nämndsroll. 

Helhetssynen har dock fått oönskade konsekvenser i form av en ökad 

maktkoncentration till kommunstyrelsen som ytterligare förstärks av att 

kommunledningsutskottet kommit att fungera som det avskaffade 

arbetsutskottet. En ökad maktkoncentration till kommunstyrelsen där det 

verkliga inflytandet hamnar hos ett fåtal kommunstyrelseledamöter är dock 

inte någon ovanlig effekt av införandet av BUF-organisationer. 

Viktiga förändringar inför pågående mandatperiod 

Verkligheten förändrades i juni 2014 då kommunfullmäktige bland annat 

beslutade att kommunstyrelsen skulle förfoga över fyra utskott med 

berednings- och uppföljningsansvar, i stället för de tidigare fem utskotten. 

Därutöver inrättades en miljö- och byggnadsnämnd med egen budget och 

personalansvar. Den politiska styrningen av den tekniska verksamheten 

flyttades till kommunledningsutskottet. 

Hur har det fortsatt? 

I Regeringsformen uttrycks grunderna för det allmänna eller offentliga 

samhällets uppgifter. Kommunen har som del av det allmänna ett särskilt 

ansvar för att demokratins idéer blir vägledande inom alla områden samt 

också ett ansvar för de demokratiska arbetsformerna. Kommunallagen 

beskriver på denna grund mer detaljerat hur ett demokratiskt system kan och 

ibland ska byggas. Det ligger då i sakens natur att demokratiska arbetsformer 

måste få ta tid just för att de är och ska vara demokratiska. 

Generellt kan konstateras att det som hittills passerat av mandatperioden 

visar att det i den politiska organisationen fortfarande finns behov av ökad 

delaktighet, bredd, förmåga till helhetsperspektiv samt större möjligheter till 

påverkan. För att detta ska kunna åstadkommas är vissa justeringar i den 

politiska organisationen en förutsättning.  

Det finns skäl att begrunda hur tydlig och konsekvent den politiska 

styrningen faktiskt är. Diskussionen om tjänstemannastyre blossar upp med 

jämna mellanrum men är inte det också en effekt av en ibland otydlig 

politisk styrning? Den politiska nivån har som sitt ansvar att styra men också 

att tydligt visa att man styr därför att det är ett politiskt ansvar.  

Styrning kan till exempel utövas i den politiska process som föregår 

delegering av beslutanderätt. Processen formas rimligen av en bred politisk 

diskussion om vad som med hänsyn till konsekvensen i styrningen kan 

delegeras. Efter detta sker en kommunikation mellan politik och förvaltning 

baserad på mera praktiska hänsynstaganden. Är det så det går till? 
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Den strategiska nivån 

Arbetet i kommunfullmäktige har utvecklats under mandatperioden och 

presidiets roll är nu mycket tydligare med en mer distinkt framtoning än 

tidigare. Det är värt att notera som positivt att det finns en planering för 

kontinuerliga dialogmöten runt om i kommunen och en ambition från 

presidiets sida att följa upp verkställigheten av fattade beslut. De tillfälliga 

beredningar som tillsatts under mandatperioden har också arbetat på ett helt 

annat sätt än vad som var fallet med de tidigare fasta beredningarna och även 

här spelar presidiets planering och dess agerande en betydande roll. En 

beredning får aldrig uppfattas vara en isolerad arbetsgrupp som får 

reaktioner först när den levererat sin slutprodukt. Ett framgångsrikt 

beredningsarbete måste därför innefatta en ständigt pågående 

förankringsprocess mellan ledamöterna och deras respektive grupper. Lite 

tillspetsat går det därför att hävda att en fullmäktigeberednings arbete bara 

kan bli riktigt framgångsrikt när detta också är en prioriterad angelägenhet 

för varje partigrupp. 

Det finns förstås en avsikt med tillsättandet av en beredning och på samma 

sätt också en förväntan om att beredningens förslag ska leda till 

förändring/förbättring. Vi kan konstatera att det finns brister gällande 

uppföljningen av de åtgärder eller uppdrag som blir resultatet av att 

fullmäktige antar ett slutbetänkande. Det här är ett moment där den politiska 

styrningen kan bli mycket tydligare. 

Det kan därmed inte vara fel att påstå att den strategiska nivån i stort har 

utvecklats på ett sätt som följer intentionerna i den tidigare 

organisationsberedningens arbete och kommunfullmäktiges beslut från juni 

2014 om en förändrad organisation. 

Den verkställande nivån 

Hur är det då med dagens verkställande nivå? Vi har kommit en bra bit på 

vår resa mot en förbättrad helhetssyn och sammanhållning, inte minst i 

avseende på bättre möjligheter att fördela och använda de ekonomiska 

resurserna. Synpunkten från år 2013 gällande att uppgiftsfördelningen 

mellan den strategiska och verkställande nivån kan förtydligas ytterligare, 

kvarstår dock och kräver fortsatt uppmärksamhet. Detta beror inte minst på 

att den verkställande nivån har förändrats jämfört med 2013 och omfattar två 

nämnder med var sin förvaltning samt totalt fem utskott. 

Inrättandet av en miljö- och byggnadsnämnd är visserligen ett avsteg från 

den ursprungliga BUF-modellen och har också inneburit att vi har två 

förvaltningsorganisationer istället för en sammanhållen förvaltning under 

kommunstyrelsen. Om denna omständighet är att betrakta som något positivt 

eller negativt finns det olika uppfattningar om. Vi kan bara konstatera att det 

finns två förvaltningar och därmed också två förvaltningskulturer. Det fanns 

dock sakliga skäl för beslutet att inrätta nämnden då denna på ett helt annat 

sätt än den tidigare jävsnämnden, kan hantera frågor rörande 

myndighetsutövning där kommunen är part. 

Beträffande kommunstyrelsens utskott kan konstateras att de inte har 

utvecklats som avsett. Det kan också uttryckas som att kommunstyrelsen inte 

har lyckats med att fullt ut styra sina utskott i den riktning som 
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fullmäktigebeslutet från 2014 anvisar. Utskottens sammanträden, undantaget 

sociala utskottet, domineras av information och diskussioner och protokollen 

ger knapphändig information och speglar inte heller det som faktiskt har ägt 

rum. Utskottens arbetssätt där bland annat uppdrag ges utan formella beslut 

har lett till en informell styrning som skapar en otydlighet i 

förvaltningsorganisationen och inte sällan även ger näring åt diskussionen 

om tjänstemannastyre.  

Det finns i sammanhanget anledning att påminna om några av resonemangen 

i propositionen om en ny kommunallag, 2016/17:171. Regeringen drar där 

slutsatsen att utvecklingen av organisationsmodeller där en stor del av 

verksamheten koncentreras till kommunstyrelsen är ett tecken på att dennas 

rättsliga ställning behöver stärkas. Regeringen motsätter sig inte en sådan 

utveckling i sig men anser det som olyckligt om kommunstyrelsens 

möjlighet att styra får en stor påverkan på valet av organisationsmodell. 

Därför ska styrelsen ges lagliga möjligheter att inom tydliga ramar påverka 

andra nämnders verksamhet. En sådan ordning ger ökade möjligheter att 

styra verksamheten i kommunen. Styrelsens samordnande roll stärks och 

förutsättningarna för att anlägga ett helhetsperspektiv på hela den 

kommunala verksamheten ökar. 

 

De problem gällande maktkoncentration som lyftes i utvärderingen år 2013, 

lever fortfarande kvar, inte minst beroende på att kommunstyrelsens 

presidium också sitter i kommunledningsutskottet (KLU). Det går förstås 

också att vända på detta och hävda att ett utskott som av namnet att döma, i 

någon form ska syssla med just kommunledning och budgetfrågor, kanske 

förutsätter att politisk makt samlas här. Det råder dock knappast något tvivel 

om att KLU har en särställning bland utskotten genom att det har samma 

presidium som kommunstyrelsen. 

Från ett förvaltningsperspektiv går det också att hävda att ju mindre 

utskotten klarar att leva upp till sitt berednings- och uppföljningsansvar, 

desto längre upplevs avståndet till kommunstyrelsens beslutsfattare. I den 

äldre organisationen med sina facknämnder fanns trots allt möjligheten till 

en mer informell och kontinuerlig dialog mellan politik/beslutsfattare och 

förvaltning i de gamla arbetsutskotten. 

En svaghet i organisationen under mandatperioden har också varit bristen på 

synkronisering mellan politik och förvaltning när förändringar har skett i 

förvaltningsorganisationen. En negativ effekt är att denna brist leder till att 

fel saker diskuteras under utskottens sammanträden. En naturlig ordning är 

att den politiska organisationen sätts först och därefter görs nödvändiga 

anpassningar i förvaltningsorganisationen. 

Budgetberedning 

Kommunledningsutskottets roll som budgetberedning är en modell som kan 

övervägas. Budgeten är det främsta politiska styrdokumentet men samtidigt 

nästan alltid ett resultat av svåra prioriteringar mellan olika behov. En bred 

politisk uppslutning är därför en viktig förutsättning. Budgetberedningens 

möten hålls åtskilda från det ordinarie utskottsmötet, genomförs utan 

tjänstgörande sekreterare och beredningen träffar tillsammans med 
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kommunchefen olika chefstjänstemän. Det som ovan sagts gällande 

maktkoncentration påverkar också sättet att bereda budgeten. 

En bredare politisk styrning av budgetprocessen saknas vilket också medfört 

att denna blivit mer tjänstemannastyrd. Politiskt är det framförallt 

kommunstyrelsen och dess politiska ledning som aktivt deltar i processen. 

Den politiska ledningen – presidiet – utgör också tre femtedelar av 

budgetberedningen. I de övriga utskotten är budgetdiskussionerna av 

betydligt mer informell karaktär. 

Kommunstyrelsens referensorgan 

Fullmäktigebeslutet från år 2014 beskriver också hur kommunstyrelsens råd 

eller referensorgan ska fungera under mandatperioden. Det fastställs att 

råden ska fungera som en kanal mellan kommunstyrelsen och civilsamhället 

och inte längre ha någon roll som remissorgan. För närvarande finns 8 olika 

råd till kommunstyrelsens förfogande, varav kulturrådet och näringslivsrådet 

senast inrättades under år 2015. Inom förvaltningen pågår under 2017, en 

utvärdering/översyn gällande Barnpanelen och Ungdomsrådet som också 

diskuterades på kommunstyrelsens sammanträde den 5 september. 

Frågor om maktkoncentration dyker upp när råden och deras verksamhet 

studeras, på samma sätt som är fallet när det gäller utskotten. 

Kommunstyrelsens presidium representerar kommunstyrelsen i två av råden 

och det förhållandet att dessa också är ensamma om att ha antagna 

arbetsordningar, placerar kultur- respektive näringslivsråden i en 

särställning.  

De olika rådens status handlar mycket om vilket faktiskt inflytande 

kommunstyrelsen vill erbjuda deltagarna och de bägge ovan nämnda råden 

har också fått en tydligt utpekad roll som rådgivare till kommunstyrelsen. 

Det behöver inte ses som negativt utan mer som ett uttryck för att kultur- 

respektive näringslivsfrågor är högt prioriterade. Samtidigt bidrar det till att 

det är svårt att betrakta de rådgivande organen som en sammanhållen 

kategori med likvärdiga uppdrag. 

Kommunstyrelsens råd har alltså olika roller som informationskanaler, 

rådgivare. Därtill har Folkhälsorådet ett ansvar för konkreta arbetsuppgifter 

inom angivet område. Folkhälsorådet framstår mer som en arbetsgrupp där 

samverkan med andra aktörer sker under politisk ledning. 

Några av de viktigaste synpunkterna i sammanfattning 

 Den politiska process som föregår delegerandet av beslutanderätt kan 

förändras och förtydligas. 

 Uppföljningen av fattade delegationsbeslut kan bli mer konsekvent. 

 Fullmäktigeberedningar ska återuppstå inom ett år efter att arbetet är 

avslutat och behandlat i fullmäktige. Beredningarna ges då ett kortare 

och tidsbegränsat uppföljningsansvar beträffande de beslut som har 

fattats som följd av ett slutbetänkande. 

 Den politiska organisationen behöver stärkas. Det kan bland annat ske 

genom att den politiska styrningen blir mer tydlig, konsekvent och 

närvarande. Politisk styrning är inte synonymt med maktkoncentration. 
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En tydlig politisk styrning är däremot och bland annat, synonymt med en 

tillit till ett strukturerat och formaliserat arbetssätt, parat med en 

utvecklad kommunikation mellan politik och förvaltning. Politisk 

styrning kännetecknas vidare av ett mycket tydligt system för 

uppföljning av fattade beslut. 

 Nuvarande utskottsmodell har inte fungerat som avsett vilket skapar en 

otydlighet i förvaltningsorganisationen och inte underlättar 

kommunstyrelsens arbete. 

 Formerna för budgetberedningen ses över.  

Den nya kommunallagen skapar möjligheter 

I den nya kommunallagen har det införts en möjlighet att ge 

kommunstyrelsen utökade befogenheter gentemot andra nämnder. Detta 

regleras i 6 kap. 8 §: ”Fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut om 

särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Styrelsen 

för dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders 

myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör 

enskilda.” 

Regleringen i kommunallagen innebär endast en möjlighet för fullmäktige 

att besluta om utökade befogenheter för kommunstyrelsen. Om inga sådana 

beslut fattas gäller precis samma regler som idag. Detta innebär också att 

fullmäktige kan ändra kommunstyrelsens befogenheter om man finner det 

motiverat.  

Om man väljer att ge kommunstyrelsen utökade befogenheter så är det 

viktigt att fullmäktige formulerar sitt beslut så att det tydligt framgår vilka 

befogenheter som getts till styrelsen. Eftersom regeringsformen reglerar 

vissa befogenheter för förvaltningsmyndigheter så är det nödvändigt att ett 

beslut om utökade befogenheter inte ger styrelsen befogenheter som kommer 

i konflikt med reglerna i regeringsformen. 

Beredningen har under sitt arbete sett formuleringarna i 6 kap. 8 § som den 

kanske viktigaste förutsättningen till en modifierad och mer reglerad 

nämndorganisation utan egna förvaltningar. En sådan nämndsorganisation 

skulle sannolikt kunna avlasta kommunstyrelsen på ett effektivare sätt än vad 

som är fallet med dagens utskott. 

Beredningens beskrivning av den nya nämndorganisationen som ”modifierad 

och mer reglerad utan egna förvaltningar”, är förstås en jämförelse med 

tidigare organisation där facknämnderna med egna förvaltningar allt mer 

kom att präglas av stuprör och revirtänkande. Det har under arbetets gång 

också rått en stor samstämmighet om vikten av att skapa en 

organisationsform som ger kommunstyrelsen rätt förutsättningar att leda, 

styra samt att utöva sin uppsiktsplikt. Det är i sammanhanget inte någon 

slump att propositionen till kommunallagen i den del som behandlar 

regleringen i 6 kap. 8 §, framhåller vikten av att stärka kommunstyrelserna.  

Vad kan kommunstyrelsen ges befogenhet att besluta om? 

Kommunstyrelsen skulle till exempel kunna få befogenheten att fatta 

övergripande ekonomiska beslut såsom ett generellt anställningsstopp. På 

samma sätt kan styrelsen även ges rätten att besluta om inköpsstopp för en 
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tid av högst tre månader i taget samt besluta om dispens från ett sådant 

inköpsstopp eller begränsningar i hur nämnderna får använda sina pengar. 

Ett exempel är att styrelsen kan få ett visst inflytande över nämndernas 

detaljbudgetar. 

Kommunstyrelsen kan fatta beslut om uppföljning och utvärdering av 

verksamheten. Man kan också tänka sig att upphandlingsfrågor och vissa 

avtalsfrågor skulle kunna beslutas av styrelsen.  

Andra områden som nämns i propositionen är personal- säkerhets- och 

miljöområdena. Det skulle till exempel kunna innebära beslut om deltagande 

i övningar för att säkerställa organisationens förmåga att hantera risker och 

kriser. För personalområdet kan kommunstyrelsen besluta om att inrätta, ta 

bort eller vakanssätta tjänster och besluta om samtliga förvaltningars 

organisation. 

En del övergripande styrdokument som till exempel etiska riktlinjer eller 

regler om hur kommunen ska agera på sociala medier skulle kunna beslutas 

av kommunstyrelsen istället för av respektive nämnd. 

Genom att anta olika övergripande styrdokument kan kommunstyrelsen 

också besluta om hur ärendehanteringen ska ske, vilka mallar som ska 

användas, hur registrering av allmänna handlingar ska göras, hur sociala 

medier får användas och vilka regler som ska gälla i arbetet med 

informationssäkerhet. Styrelsen kan också besluta om vilka digitala 

verksamhetssystem som ska anskaffas och användas.  

Vad kan kommunstyrelsen inte ges befogenhet att besluta om? 

Det finns tre områden där fullmäktige inte kan ge utökade befogenheter att 

besluta över andra nämnder. Det gäller myndighetsutövning, tillämpning av 

lag och ärenden som i övrigt rör enskilda.   

Helt uppenbart innebär det att kommunstyrelsen aldrig kan ges befogenhet 

att besluta i ett enskilt ärende som ligger inom en annan nämnds 

ansvarsområde. Men här finns också en gråzon där vissa ekonomiska beslut 

eller beslut gällande personal skulle kunna påverka nämndens möjlighet att 

fatta vissa beslut som rör enskilda. Om styrelsen då hade befogenheten att 

fatta beslut om nämndens internbudget och till exempel skulle besluta att 

minska anslaget för försörjningsstöd till en socialnämnd så skulle det kunna 

innebära att socialnämnden väljer att vara mer restriktiv med att bevilja 

sådant stöd än om man hade haft en större budget för ändamålet. Om så 

skulle ske så har styrelsens beslut åtminstone indirekt påverkat 

socialnämndens beslut vad gäller myndighetsutövning.  

Det finns en gräns för hur stora befogenheter fullmäktige kan ge styrelsen 

gentemot andra nämnder men var den exakta gränsen går är omöjligt att säga 

just nu. Det är inte förrän en praxis har etablerats som man mer säkert kan 

säga var gränserna går. 

En annan aspekt på detta är revisionsansvaret. En nämnd granskas av 

kommunens revisorer som rapporterar till fullmäktige. Om revisorerna 

menar att nämnden inte har skött sig så kan revisorerna föreslå att nämnden 

och dess ledamöter och ersättare ska nekas ansvarsfrihet. Men om nämnden 

inte har kunnat utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt därför att 
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styrelsen till exempel beslutat att begränsa personalstyrkan så måste 

revisorerna bedöma om de istället ska rikta sin kritik mot kommunstyrelsen. 

Samtidigt måste de kunna avgöra om det verkligen är styrelsens beslut som 

är den verkliga orsaken till problemet eller om det egentligen finns andra 

underliggande problem inom den granskade nämnden som är den egentliga 

orsaken till det som gått fel.  

Om man väljer att ge styrelsen sådana befogenheter över andra nämnder så 

måste fullmäktiges beslut vara mycket tydligt, konkret och detaljerat. 

Kommunstyrelsen får bättre förutsättningar för att ta ett sammanhållet ansvar 

för kommunens ekonomi och utveckling som inte är möjligt enligt den 

kommunallag som gäller för närvarande i en organisation med facknämnder. 

Den nya regleringen gör det möjligt att bygga en organisation där styrelsen 

kan ges möjlighet att ta ett helhetsgrepp över kommunens ekonomi även i en 

nämndorganisation. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

En fråga som är nära besläktad med frågan om att ge kommunstyrelsen vissa 

befogenheter att fatta beslut som rör andra nämnder är hur kommunstyrelsen 

utövar sin uppsiktsplikt. Även uppsiktsplikten bör regleras mer tydligt i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att ha uppsikt 

över de andra nämnderna och över de helägda kommunala bolagen.  

Förutom att kommunstyrelsen i sitt arbete med årsredovisning och 

delårsrapporter gör viss uppföljning av nämndernas och bolagens 

verksamhet så ska kommunstyrelsen regelmässigt kontrollera att varje 

nämnd arbetar enligt det av fullmäktige fastställda reglementet samt att varje 

bolag följer av fullmäktige fastställd bolagsordning och ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per år rapportera till fullmäktige hur 

uppsiktsplikten har utövats och vilka slutsatser som kommunstyrelsen har 

kommit fram till. Rapportern ska överlämnas till kommunfullmäktige så att 

den kan behandlas av fullmäktige senast i oktober månad. 

Sammanfattning av förslaget till ny politisk organisation för 
mandatperioden 2019 – 2022 

Beredningens föreslår att starttiden för kommunfullmäktige sammanträden 

sätts till klockan 13.00 med möjlighet för tidigareläggning. 

Kommunfullmäktiges budgetsammanträde kan till exempel starta klockan 

9.00. 

Beträffande den verkställande nivån anser beredningen att nuvarande 

utskottsmodell ska ersättas av en organisation med en kommunstyrelse och 

fyra facknämnder med ett begränsat mandat samt valnämnden som ska 

finnas oavsett organisationsform. Det ska finnas en samlad förvaltning under 

kommunstyrelsen. 

Nämndernas presidier bereder ärenden till respektive nämnd i den 

omfattning det behövs. I socialnämnden ska finnas ett socialt utskott som 

hanterar individärenden. I kommunstyrelsen ska finnas ett budget- och 

uppföljningsutskott. I övrigt ska det inte finnas några utskott. 
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Det bör finnas två särskilda arbetsgrupper för att garantera en effektiv 

samverkan inom vissa utpekade områden. Plangruppen finns redan men dess 

arbetsformer behöver formaliseras. Presidierna i kommunstyrelsen, 

utbildningsnämnden, kultur- och tillväxtnämnden och socialnämnden kan 

bilda en arbetsgrupp för en samverkan av förebyggande karaktär i särskilt de 

mjukare frågorna. En sådan samverkan fanns tidigare mellan dåvarande 

kultur- och fritidsnämnd, skolnämnd och socialnämnd. 

Beträffande dagens politiska råd har beredningen konstaterat att 

kommunallagen ger nämnderna (kommunstyrelsen är också en nämnd), 

rätten att tillsätta de nämndberedningar som varje nämnd finner nödvändigt. 

Beredningens förslag är att frågan om råd/nämndberedning blir upp till 

respektive nämnd och att den möjligheten lyfts in i reglementet. 

Ansvaret för folkhälsofrågor även inkluderat brottsförebyggande 

verksamhet, ligger i förslaget under kommunstyrelsen. Det nuvarande 

Folkhälsorådet skulle i det sammanhanget kunna utgöra en arbetsgrupp för 

den samverkan med landstinget, regionala myndigheter med flera, som är 

rådets uppgift. 

Fullmäktigeberedningar ska återuppstå inom ett år efter att arbetet är avslutat 

och behandlat i fullmäktige. Beredningarna ges då ett kortare och 

tidsbegränsat uppföljningsansvar beträffande de beslut som har fattats som 

följd av ett slutbetänkande. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är vårt viktigaste politiska organ och samtidigt det enda 

i vår kommun som förlagt sina sammanträden till kvällstid. I nuvarande 

mötesplanering är det annars klockan 9.00 som gäller med undantag för 

sociala utskottet som inleder sina möten klockan 14.00. För- och nackdelar 

med kommunfullmäktiges sena starttid blir därför också ofta föremål för 

diskussion. Tidsplaneringen antyder att uppdraget som ledamot av 

fullmäktige ska utföras - för de som inte har någon form av kvälls-, natt- 

eller skifttjänstgöring – på det som för många är fritid. Den sena starttiden är 

förvånande med tanke på de för kommunen principiellt viktiga och styrande 

beslut som ska fattas i kommunfullmäktige. 

Av de som väljer att engagera sig politiskt och åta sig politiska uppdrag i 

rollen som förtroendevald, är det för många något man gör vid sidan av ett 

ordinarie arbete, det vill säga att man blir ”fritidspolitiker”. Olle Wästberg 

konstaterar i en debattartikel att vi fram till 1971 års kommunreform hade ett 

lekmannastyre som huvudsakligen bars upp av fritidspolitiker. Han beskriver 

också att det under hösten 2017 endast fanns cirka 36 000 personer med 

förtroendeuppdrag, alltså i en historisk jämförelse färre personer med fler 

politiska uppdrag. 

Begreppet fritidspolitiker är sannolikt inte helt rättvisande. Ett politiskt 

engagemang är intressestyrt och frivilligt men upphör inte den frivilligheten 

när en person gör sig valbar och åtar sig ett konkret politiskt uppdrag? Trots 

allt handlar det om ett förtroendeuppdrag och har man blivit vald har man 

också fått ett förtroende. Begreppet ”förtroendevald” används därför också 

helt följdriktigt. 
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Det är samtidigt ingen hemlighet att de politiska partierna har tappat många 

medlemmar sedan 1980-talet. Att det har blivit svårare att rekrytera nya 

medlemmar antyder kanske att engagemanget för politiska frågor skulle ha 

minskat men i praktiken handlar det mycket om vilka förutsättningar som 

skapas i kommuner och landsting för att ett politiskt uppdrag ska kunna 

hanteras som en del av livet där det också ska rymmas familj och vänner, 

arbete och fritid. En avgörande fråga kan då bli de klockslag och tidsperioder 

när uppdragen ska utföras. 

Även inför den här mandatperioden gjordes en översyn av den politiska 

organisationen och bland förslagen fanns en rekommendation om att 

starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden borde vara mer flexibla 

och att kl. 13.00 kunde vara en lämplig utgångstid. 

Kommunstyrelse med 13 ledamöter och 9 ersättare 

I kommunstyrelsens ansvar ligger ekonomi och budget, personal, kansli 

inklusive arkiv, rollen som arkivmyndighet, information, kommunikation 

och servicecenter, kostverksamhet, folkhälsa, klimat och energi, 

övergripande IT-frågor, uppföljning och tillsyn, ägande av lokaler och 

fastigheter. 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 §, leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över de andra 

nämndernas samt eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen och ska 

följa frågor som kan inverka på kommunens ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska ges möjlighet att fullgöra dessa uppgifter och därmed 

främst arbeta med strategiska frågor utan att belastas av detaljfrågor som 

gäller drift av olika kommunala verksamheter. Kommunstyrelsen ska 

fokusera på ekonomisk styrning, uppföljning och tillsyn av nämndernas 

verksamhet och på att de stödfunktioner som ligger under kommunstyrelsen 

också ger ett bra stöd till övriga verksamheter. Vissa strategiska frågor som 

till exempel ställningstaganden gällande klimat och energi, sköts också 

direkt av kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige kan ge kommunstyrelsen befogenhet att i 

överensstämmelse med 6 kap. 8 § KL, fatta vissa beslut som rör andra 

nämnders arbete. All personal i kommunen ska vara anställd av 

kommunstyrelsen. Det betyder att även de som idag är anställda av miljö- 

och byggnadsnämnden istället ska vara anställda av kommunstyrelsen och 

ingå i den gemensamma förvaltningen. Samtliga nämnder använder därmed 

kommunstyrelsens förvaltning för att verkställa de beslut man fattar. 

Budget- och uppföljningsutskott 

I kommunstyrelsen ska finnas ett budget- och uppföljningsutskott med 5 

ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ägna sig åt frågor som rör budget 

och uppföljning samt ta ledningen i att kommunstyrelsen utövar sin 

uppsiktsplikt över de andra nämnderna. 

Kommunstyrelsens presidium ska i övrigt i den utsträckning som det behövs, 

bereda ärenden till kommunstyrelsen och kan även ges en viss delegerad 

beslutanderätt. De som ingår i kommunstyrelsens presidium ges rätten att 

närvara vid andra nämnders sammanträden och delta i överläggningarna, 
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utom i ärenden som gäller myndighetsutövning, tillämpning av lag eller 

ärenden som rör enskilda. 

Socialnämnd med 9 ledamöter och 5 ersättare 

Socialnämnden blir en verksamhetsnämnd för kommunal hälso- och 

sjukvård, socialtjänst och HVB-hem. Socialnämnden blir också en 

myndighetsnämnd inom det sociala området. 

Socialnämndens mandat blir begränsat genom att kommunstyrelsen med stöd 

av 6 kap. 8 § KL, får rätt att fatta vissa beslut som rör nämndens ekonomi, 

personal och övergripande regelverk. 

Socialnämnden har tillgång till kommunstyrelsens förvaltning för att 

verkställa de beslut som nämnden fattar. Kommundirektören ansvarar för att 

förvaltningen verkställer socialnämndens beslut. 

Socialt utskott 

I socialnämnden ska finnas ett socialt utskott med 3 ledamöter och 3 

ersättare. Utskottet ska ha motsvarande uppgift som dagens sociala utskott. 

Samhällsbyggnadsnämnd med 9 ledamöter och 5 ersättare 

Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- 

och byggsidan, miljö- och hälsoskydd, alkohol och tobak och bostads-

anpassning. 

I beredningens förslag betraktas klimat- och energifrågor som strategiskt 

viktiga frågor som därför bör hanteras av kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsnämndens mandat blir begränsat genom att 

kommunstyrelsen med stöd av 6 kap. 8 § KL, får rätt att fatta vissa beslut 

som rör nämndens ekonomi, personal och övergripande regelverk. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tillgång till kommun styrelsens förvaltning 

för att verkställa de beslut som nämnden fattar. Kommundirektören ansvarar 

för att förvaltningen verkställer samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

I samhällsbyggnadsnämnden ska inte finnas något utskott utan nämndens 

presidium bereder ärenden som ska beslutas av nämnden i den utsträckning 

som det behövs. Presidiet kan också ges delegerad beslutanderätt i den 

utsträckning som nämnden beslutar. 

Hantering av ärenden där kommunen är part 

Frågor rörande hanteringen av den här typen av ärenden har varit föremål för 

utredningar och överväganden sedan BUF-organisationen förbereddes. Från 

år 2011 inrättades en jävsnämnd som inför nästa mandatperiod ersattes av en 

miljö- och byggnadsnämnd. 

I beredningens förslag byter nuvarande miljö- och byggnadsnämnd namn till 

samhällsbyggnadsnämnden och blir en renodlad myndighetsnämnd. 

Ansvaret för den tekniska affärsverksamheten flyttas till kultur- och 

tillväxtnämnden. Kommunstyrelsen har en i sammanhanget viktig roll som 

ägare av lokaler och fastigheter. 

Den grundläggande regleringen finns i KL där det i 6 kap. 7 § andra stycket 

sägs ”En nämnd får heller inte utöva i lag eller annan författning föreskriven 
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tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver”. Det innebär att 

en nämnd som till exempel äger en hamn inte samtidigt kan utöva någon 

form av tillsyn i hamnen och inte heller bevilja sig själv några tillstånd som 

till exempel ett bygglov (tillsynsjävet). Då samhällsbyggnadsnämnden 

kommer att vara den nämnd som hanterar all myndighetsutövning inom 

samhällsbyggnadsområdet och den tekniska affärsverksamheten med 

flertalet tillsynsobjekt ligger i kultur- och tillväxtnämnden, kan 

jävsproblematiken anses vara löst på ett godtagbart sätt i förslaget till 

politisk organisation. 

Det kommer dock att uppstå vissa konsekvenser för kommunstyrelsens 

förvaltning där kommundirektören är den högsta chefen. I nuvarande 

organisation är kommunstyrelsens tekniska verksamhet skild från miljö- och 

byggnadsnämndens myndighetsutövning som sker med hjälp av egen 

förvaltning där det också finns en arbetsledande och lönesättande 

förvaltningschef. I en samlad förvaltningsorganisation under 

kommunstyrelsen blir kommundirektören arbetsledande och lönesättande 

chef för de övriga cheferna vilket strider mot kommunallagens 

jävsbestämmelser. 

Det är rimligt att anta att kommunen även i fortsättningen kommer att 

disponera funktionerna miljöchef, plan- och byggchef som tillika är 

stadsarkitekt och en teknisk chef. Jävsproblematik (delikatessjävet), uppstår 

om samtliga dessa tre funktioner skulle ha kommundirektören som 

arbetsledande och lönesättande chef. 

Plangrupp 

Den plangrupp som finns idag ska vara permanent och konstitueras politiskt 

via representation från kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, 

kultur- och tillväxtnämnden samt få mer formaliserade arbetsformer mot 

bakgrund av att det finns behov av en effektivare och mer samordnad 

struktur för plan- och exploateringsfrågor. 

Utbildningsnämnd med 9 ledamöter och 5 ersättare 

I utbildningsnämndens ansvar ligger förskola och pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

kommunal vuxenutbildning, fritidshem och elevhälsa. 

Utbildningsnämndens mandat blir begränsat genom att kommunstyrelsen 

med stöd av 6 kap. 8 § KL, får rätt att fatta vissa beslut som rör nämndens 

ekonomi, personal och övergripande regelverk. 

Utbildningsnämnden har tillgång till kommunstyrelsens förvaltning för att 

verkställa de beslut som nämnden fattar. Kommundirektören ansvarar för att 

förvaltningen verkställer nämndens beslut. 

I utbildningsnämnden ska det inte finnas något utskott utan nämndens 

presidium bereder ärenden som ska beslutas av nämnden i den utsträckning 

som det behövs. Presidiet kan också ges delegerad beslutanderätt i den 

utsträckning nämnden beslutar. 
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Kultur- och tillväxtnämnd med 9 ledamöter och 5 ersättare 

Kultur- och tillväxtnämndens ansvar omfattar kultur, fritid och natur, 

världsarv, föreningsverksamhet, kulturskola, fritidsgårdar, bibliotek 

inklusive skolbibliotek, arbetsmarknadsenhet (AME), näringsliv, 

landsbygdsutveckling, integrationsfrågor, mark- och exploatering, 

infrastruktur och fiber, kollektivtrafik samt nuvarande teknisk 

affärsverksamhet i sin helhet. Kultur- och tillväxtnämnden ska också vara 

trafiknämnd. 

Kultur- och tillväxtnämndens fokus ska ligga på tillväxtfrågor och på hur de 

områden som nämnden ansvarar för både var för sig och gemensamt kan 

bidra till kommunens tillväxt. 

Kultur- och tillväxtnämnden kan också ges ett övergripande uppdrag att 

samordna arbetet med att stärka tillväxten i kommunen också i de delar där 

ansvaret för verksamheterna finns i andra nämnder. 

Kultur- och tillväxtnämndens mandat blir begränsat genom att 

kommunstyrelsen med stöd av 6 kap. 8 § KL, får rätt att fatta vissa beslut 

som rör nämndens ekonomi, personal och övergripande regelverk. 

Kultur- och tillväxtnämnden har tillgång till kommunstyrelsens förvaltning 

för att verkställa de beslut som nämnden fattar. Kommundirektören ansvarar 

för att förvaltningen verkställer nämndens beslut. 

I kultur- och tillväxtnämnden ska det inte finnas något utskott utan 

nämndens presidium bereder ärenden som ska beslutas av nämnden i den 

utsträckning som det behövs. Presidiet kan också ges delegerad 

beslutanderätt i den utsträckning nämnden beslutar. 

Budgetberedning 

En central fråga i en kommun är dess budget. I den här organisations-

modellen ska kommunstyrelsen ha stort inflytande över budgeten men andra 

nämnder behöver också ges möjlighet at ge sin syn på budgetfrågorna. 

En förutsättning för budgetarbetet är att uppföljningen av verksamheterna 

fungerar. En viktig del av budgeten är de mål som kommunfullmäktige 

fastställer. Om uppföljningen brister så är det omöjligt att avgöra om målen 

är uppfyllda eller om mer resurser behöver skjutas till för att nå målen. Det 

blir också tämligen meningslöst att försöka sätta upp nya mål om man inte 

vet var man befinner sig i nuläget. Det finns också andra kommuner som till 

exempel Enköping, där man i högre grad har renodlat sin budgetberedning så 

att det blir en tydlig uppdelning och ordningsföljd på beredning/diskussioner 

om verksamhet och siffror. 

Budgetberedning på två nivåer 

Med tanke på ovanstående måste arbetet med en budget vara väl integrerat 

med uppföljningsarbetet. Budgetberedningen bör därför ske på två olika 

nivåer med dels ett budget- och uppföljningsutskott i kommunstyrelsen och 

dels en bredare budgetberedning där utskottet finns med tillsammans med 

kommunfullmäktiges presidium, nämndpresidierna och gruppledarna. 

Tanken är då att utskottet arbetar under hela året med uppföljning och budget 

och tar fram underlag och förslag, medan den bredare budgetberedningen 
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träffas några gånger om året för att diskutera inriktning inför budgetarbetet 

och för att lämna synpunkter under arbetet och innan färdigt budgetförslag 

lämnas till kommunstyrelsen. Den politiska styrningen av budgetarbetet 

läggs fast av den bredare budgetberedningen och den politiska vilja som ska 

genomsyra ett budgetdokument kan här komma till ett tydligt uttryck. 

Arbetet i den bredare budgetberedningen skulle till exempel kunna inledas 

med en inriktningsdebatt i kommunfullmäktige i början av varje nytt år. 

Budget- och uppföljningsutskottet ansvarar för att utifrån budget-

beredningens synpunkter färdigställa förslag till budget som sedan slutligen 

bereds av kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige. Det är i 

första hand utskottet som ska träffa chefer och ta emot budgetäskanden, 

medan beredningen ska tillföra ett vidare perspektiv i arbetet. De 

övergripande prioriteringarna görs av den bredare budgetberedningen. 

Eftersom utskottet ska följa upp de olika verksamheterna så kommer 

utskottet att ha mycket kontakt med förvaltningens olika delar och det ligger 

då nära till hands att utskottet också får i uppgift att arbeta med att bereda 

ärenden som avser den tillsynsplikt som kommunstyrelsen har gentemot de 

övriga nämnderna. 

Nämndernas presidier 

Presidierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelse förändras inte 

jämfört med hur dessa konstitueras idag. De fyra facknämndernas presidier 

ska bildas av ordföranden från majoriteten och vice ordförande från 

oppositionen. Huvuduppgiften för nämndernas presidier är att i den 

utsträckning som det behövs, bereda ärenden som nämnden i sin helhet 

sedan ska fatta beslut om.  

En av nyheterna i kommunallagen är möjligheten för nämnderna att delegera 

beslutanderätt till sina presidier, 6 kap. 37 § KL. En nämnds presidium är 

också ett kommunalrättsligt organ och ett skäl till förändringen är att det i 

arbetet med den nya kommunallagen har bedömts som rimligt att ge samma 

möjligheter att delegera beslutanderätt till en nämnds presidium som till 

andra organ. Det är inte någon skillnad på delegation till en nämnds 

presidium än andra former av delegation och det är varje nämnd som avgör 

om och i så fall vilka beslut som ska delegeras. 

Av förarbetena till kommunallagen framgår att vissa remissinstanser har lyft 

frågan om vilken skillnad det egentligen är mellan ett presidium och ett 

utskott. Beslutanderätt delegeras redan idag till nämndpresidier men då har 

dessa formen av utskott. Regeringen är av uppfattningen att den här 

förändringen underlättar för nämnderna då det inte blir nödvändigt att göra 

presidier till utskott för att kunna delegera beslutanderätt till dem. Presidier 

och utskott är bägge kommunalrättsliga organ men det framgår redan av 

kommunallagen vilka som utgör en nämnds presidium. Det är snarare en 

nämnds specifika sätt att organisera sitt arbete som kan komma att visa på 

konkreta skillnader mellan presidiet och ett utskott. 

Arbetsgrupp för samverkan 

Presidierna i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, kultur- och 

tillväxtnämnden och socialnämnden, utgör en arbetsgrupp för samverkan av 

förebyggande karaktär främst avseende de mjukare frågorna. Arbetsgruppen 



 

  Sida 

18(20) 
 

 

 

för samverkan är tillsammans med plangruppen (se sid. 15), två forum för 

särskilt riktad samverkan och informationsutbyte nämnderna emellan. 

Nuvarande samordningsgrupp 

Samordningsgruppen inrättades 2011 som ett forum för planering och 

samordning i den organisationsmodell som då valdes. Beredningen ser för 

sin del inte att det behovet kvarstår i förslaget till modifierad och delvis 

begränsad nämndorganisation men det är kommunfullmäktiges presidium 

som äger frågan om formen för en bredare samverkan. 

Organisationsförslagets konsekvenser 

Beredningens förslag innebär en kommunstyrelse med fyra facknämnder där 

valnämnden då är oräknad. Flera modeller har prövats och lagligheten i form 

av jävsproblematik samt de konsekvenser som valet mellan en eller två 

förvaltningar skapar, har varit styrande för beredningens ställningstaganden.   

I förslaget får nu kultur- och tillväxtnämnden ett jämfört med övriga 

nämnder, bredare verksamhetsansvar som en följd av beredningens förslag 

om en sammanhållen förvaltning under kommunstyrelsen. 

Organisationsförslaget som helhet skiljer sig i stor utsträckning från 

nuvarande utskottsmodell. Det är beredningens uppfattning att modellen 

skapar förutsättningar för en mer dynamisk politisk arbetsmiljö. Ett exempel 

på detta är att nämnderna kommer att arbeta mot olika verksamheter och 

chefer och handläggare mot olika nämnder. Arbetssättet får dock som följd 

att fördelningen av personal- och arbetskostnader måste lösas och det bör tas 

fram någon form av fördelningsnyckel som visar varje befattnings koppling 

till respektive nämnd. 

Nämndsorganisationen ställer höga krav på en tydlighet i ärendehanteringen 

och det ska vara en huvudregel att inte några tillkommande ärenden får tas 

med efter det att respektive dagordning är bestämd. En huvudregel innebär 

ändå att det ibland är nödvändigt att göra avsteg från denna i riktigt akuta fall 

och det är då möjligt att hantera sådana ärenden med majoritetsbeslut i 

respektive styrelse eller nämnd. 

Förslag till beslut 

1. Utöver valnämnd ska från och med den 1 januari 2019 finnas 

kommunstyrelse, socialnämnd, utbildningsnämnd, 

samhällsbyggnadsnämnd och kultur- och tillväxtnämnd. 

2. Kommunstyrelsen ska ha 13 ledamöter och 9 ersättare, socialnämnden 

ska ha 9 ledamöter och 5 ersättare, utbildningsnämnden ska ha 9 

ledamöter och 5 ersättare, samhällsbyggnadsnämnden ska ha 9 ledamöter 

och 5 ersättare och kultur- och tillväxtnämnden ska ha 9 ledamöter och 5 

ersättare. 

3. I kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska det förutom ordförande 

finnas en förste och en andre vice ordförande. Andre vice ordförande ska 

vara från oppositionen. I övriga nämnder ska finnas en vice ordförande 

som ska komma från oppositionen.  

4. Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande ska arvoderas med 75 % 

av ordförandens arvode. 
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5. Kommunstyrelsens presidium ska inom sig göra en fördelning av 

ansvarsområden och arbetsuppgifter i proportion till uppdragens 

omfattning. 

6. Kommunstyrelsens och de övriga nämnderna ska ha de ansvarsområden 

som beskrivs i slutbetänkandet. 

7. Kommunstyrelsen ska ges ett mandat att fatta beslut som rör andra 

nämnders verksamhet. Mandatet ska regleras närmare i 

kommunstyrelsens och de övriga nämndernas reglementen. 

8. Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna ska i största möjliga 

utsträckning undvika att delegera beslutanderätt till presidierna. 

9. I kommunstyrelsen ska finnas ett budget- och uppföljningsutskott och i 

socialnämnden ett socialt utskott. I övrigt ska nämnderna inte ha några 

utskott. 

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

sociala utskottet ska ha 3 ledamöter och 3 ersättare. 

11. Budgetberedningen ska ske på två nivåer med dels budget- och 

uppföljningsutskottet som hanterar det löpande budgetarbetet och dels en 

bredare budgetberedning bestående av budget- och uppföljningsutskottet 

tillsammans med kommunfullmäktiges presidium, kommunfullmäktiges 

gruppledare och nämndernas presidier. Budgetberedningen ska ske enligt 

beskrivningen i slutbetänkandet. 

12. Det ska finnas en plangrupp där kommunstyrelsen, 

samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och tillväxtnämnden 

representeras av sina presidier och som ska arbeta enligt beskrivningen i 

slutbetänkandet. Kommundirektören och de tjänstemän denne i övrigt 

kallar ska också ingå i plangruppen. Ordförandeskapet i plangruppen ska 

vara roterande mellan de ingående nämnderna. 

13. Det ska finnas en arbetsgrupp för samverkan där kommunstyrelsen, 

utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och tillväxtnämnden 

representeras av sina presidier och som ska arbeta enligt beskrivningen i 

slutbetänkandet. Kommundirektören och de tjänstemän denne i övrigt 

kallar ska också ingå i arbetsgruppen för samverkan. Ordförandeskapet i 

arbetsgruppen för samverkan ska vara roterande mellan de ingående 

nämnderna. 

14. Kommunfullmäktige ska inte reglera vilka råd eller nämndberedningar 

som ska finnas, utan varje nämnd ansvarar för att inrätta de forum som 

behövs för sina kontakter med civilsamhället. 

15. Kommunfullmäktiges sammanträden ska normalt starta klockan 13.00. 

Det ska dock vara möjligt att starta tidigare. 

16. Fullmäktigeberedningar kan återuppstå inom ett år efter att arbetet är 

avslutat och behandlat i fullmäktige. Beredningarna ges då ett kortare 

och tidsbegränsat uppföljningsansvar för som längst tre månader, 

beträffande de beslut som har fattats som följd av ett slutbetänkande. 

17. Det ska finnas en samlad förvaltning under kommunstyrelsen som 

samtliga nämnder ska ha tillgång till för att utföra de uppgifter som 
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nämnderna beslutar om, vilket innebära att det inte kommer att finnas 

någon särskild miljö- och byggnadsförvaltning. 

18. Slutbetänkandet ska vara vägledande för hur det politiska arbetet ska 

utföras under mandatperioden. 

19. Arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder samt andra styrdokument beslutas 

särskilt av kommunfullmäktige. 

 

Reservationer 

Nina Åkesson Nylander (KD), har den 3 april 2018 lämnat följande 

reservation: 

”I slutbetänkandet ”Justering av den politiska organisationen” är området 

”Folkhälsa” placerad under kommunstyrelsen. Folkhälsoarbetet i 

Mörbylånga kommun är ett mycket viktigt förebyggande arbete och jag ser 

en risk att detta viktiga arbete försvinner i skuggan av kommunstyrelsens 

andra mycket större ansvarsområden. Därför anser jag att ”Folkhälsa” som 

område istället skall ligga under socialnämnden där kommunens viktiga 

folkhälsoarbete kommer att få större plats och ljus på sig”. 

Berne Klysing (L), har den 6 april 2018 lämnat följande reservation: 

”Jag reserverar mig till förmån för eget förslag vad avser nivån på KSO 

arvode. Detta är satt till 95 % av riksdagsmannalönen. Jag föreslår att nivån 

sänks till 90 % av riksdagsmannalönen. Detta slår rakt igenom på alla 

arvoden och ersättningar. I allt övrigt är jag ense med beredningens 

majoritet”. 

 

 

 

 

 



 

 
 

,  
 
Dokumentansvarig 
Ulf Gustavsson, 0485-471 57 
ulf.gustavsson@morbylanga.se 

ARBETSORDNING 
Sida 

1(16) 

Datum 

2018-05-09 
Dnr 

2018/000358-003  

Beslutande 

Kommunfullmäktige 
Beteckning 

MBLAFS 2018:6 

Handbok 

 
Giltighetstid 

2018-10-15 – tills vidare 
Aktualitetsprövning/revidering senast 

2022 

Dokumentkategori 

 

  

Dokumentkoppling 

 
  

Kommunfullmäktiges arbetsordning 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-05-09 
Dnr 

2018/000358-003  
Sida 

2(16) 
 

 

Innehållsförteckning 

 

Innehållsförteckning .............................................................................................. 2 
§ 1 Antal ledamöter och ersättare ................................................................ 4 

§ 2 Val av ordförande och presidium .......................................................... 4 

§ 3 Ordförandens ansvar och uppgifter ....................................................... 4 

§ 4 Presidiets ansvar och uppgifter ............................................................. 4 

§ 5 Tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ......................... 6 

§ 6 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden ................... 6 

§ 7 Ordinarie sammanträden ....................................................................... 6 

§ 8 Extra sammanträden .............................................................................. 6 

§ 9 Inställt eller ändrad tidpunkt för sammanträde ..................................... 6 

§ 10 Avbrutet sammanträde ........................................................................ 7 

§ 11 Placeringsordning ................................................................................ 7 

§ 12 Ledamöters tjänstgöring ...................................................................... 7 

§ 13 Beredningsplikten ................................................................................ 7 

§ 14 Beredning av ärenden .......................................................................... 8 

§ 15 Handlingars innehåll, tillgänglighet och behandling ........................... 8 

§ 16 Motioner .............................................................................................. 8 

§ 17 Interpellationer .................................................................................... 8 

§ 18 Frågor .................................................................................................. 9 

§ 19 Bolagens initiativrätt ........................................................................... 9 

§ 20 Medborgarförslag ................................................................................ 9 

§ 21 Allmänhetens frågestund ................................................................... 10 

§ 22 Förklaring vid revisionsanmärkning ................................................. 11 

§ 23 Upprop ............................................................................................... 11 

§ 24 Protokolljusterare, tid och plats ......................................................... 11 

§ 25 Yttrande- och replikrätt ..................................................................... 11 

§ 26 Talarordning och ordning vid sammanträden ................................... 12 

§ 27 Yrkanden ........................................................................................... 13 

§ 28 Deltagande i beslut och jäv ............................................................... 13 

§ 29 Omröstning ........................................................................................ 13 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-05-09 
Dnr 

2018/000358-003  
Sida 

3(16) 
 

 

§ 30 Valsedlar ............................................................................................ 14 

§ 31 Reservation ........................................................................................ 14 

§ 32 Bordläggning och återremiss ............................................................. 14 

§ 33 Protokollsjustering och protokollsutformning .................................. 14 

§ 34 Tillkännagivande av justering ........................................................... 15 

§ 35 Expediering ....................................................................................... 15 

§ 36 Valberedning ..................................................................................... 15 

§ 37 Övriga fullmäktigeberedningar ......................................................... 15 

 

  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-05-09 
Dnr 

2018/000358-003  
Sida 

4(16) 
 

 

§ 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 

besluta om en tidigare 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 januari, februari, mars, 

april, maj, juni, augusti, september, oktober, november och december månad. 

Före utgången av oktober månad bestämmer kommunfullmäktige 

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 

 meddela beslutet till varje ledamot och ersättare. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-05-09 
Dnr 

2018/000358-003  
Sida 

7(16) 
 

 

§ 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 

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. 

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 §§.  
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§ 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 

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.  
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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 dagen 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. 

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. 
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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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 

 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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.  
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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. 

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

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för kommunstyrelsens arbete. 

§ 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 

har ett övergripande helhetsansvar för kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning, inbegripet den omvärldsbevakning som behövs, samt 

för förvaltningen av kommunens angelägenheter. 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, 

inbegripet gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också 

ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 

stiftelser och kommunalförbund. I uppsiktsplikten ingår att följa upp hur 

nämnderna når uppsatta mål. Återrapportering ska ske till 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut som rör andra nämnders 

verksamhet: 

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

ett sådant inköpsstopp. 

2. Vilken bemanning som ska finnas inom andra nämnders 

verksamhetsområden. 

3. Beslut om huruvida befintliga styrdokument ska revideras. 

4. Vilka verksamhetssystem som ska användas i kommunen. 

5. Omfördelning av pengar mellan olika verksamhetsområden inom en 

nämnd. 

6. Förändringar av olika resursfördelningssystem som inte ska göras av 

kommunfullmäktige. 

7. Avgöra kompetenstvister mellan andra nämnder om inte 

kommunstyrelsen själv är en del av tvisten. 

Kommunstyrelsen ska fatta beslut i följande ärenden som rör andra 

nämnders verksamhet: 

1. Övergripande styrdokument som reglerar krishantering, säkerhetsfrågor, 

informationssäkerhetsfrågor och frågor som rör tillämpning av 

dataskyddsförordningens regler. 

2. I förekommande fall riktlinjer för hur övergripande styrdokument som 

antagits av kommunfullmäktige ska tillämpas i den kommunala 

verksamheten. 

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

nämnder. 

Kommunstyrelsen har en övergripande styrfunktion och ska därmed 

samordna arbetet med att formulera övergripande mål för kommunen samt se 

till att beslut blir verkställda i rätt tid.  

Förutom de uppgifter som anges i detta reglemente ansvarar 

kommunstyrelsen också för alla uppgifter som inte lagts på någon annan 

nämnd. 
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§ 2 

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

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

för nedanstående perspektiv. 

 Folkhälsa 

 Trygghet och säkerhet 

 Funktionshinder 

 Integrering 

 Jämställdhet 

 Arbetsmiljö 

 FN:s barnkonvention 

§ 3  

Kommunstyrelsen ska se till att det finns fungerande rutiner som säkerställer 

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

nedanstående punkter är tillräckligt beskrivna. 

 Ekonomiska konsekvenser 

 Alternativa förslag till beslut 

 Laglighet 

 Objektivitet 

 Proportionalitet 

§ 4 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en effektiv och 

ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen har 

det yttersta ansvaret för att den enda sammanhållna förvaltningen 

(kommunstyrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Varje facknämnd har 

full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen ska ta 

hänsyn till facknämndernas behov och synpunkter när det gäller 

förvaltningens organisation och omfattning. När det gäller hur och med 

vilken kvalitet förvaltningen ska utföra sina uppgifter så beslutar varje 

nämnd om detta för sina respektive ansvarsområden. Kommundirektören är 

ansvarig för att nämndernas beslut verkställs. 

§ 5 Styr- och ledningsfunktionen 

I kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion ingår följande uppgifter. 

 Övergripande ansvar för interna säkerhets- och försäkringsfrågor i 

kommunen. 

 Systematiskt och kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

Rutiner och metoder ska beslutas av kommunstyrelsen i sin helhet. 

 Utforma och besluta om föreskrifter och anvisningar för det interna 

kontrollarbetet för hela den kommunala organisationen enligt 

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

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

 Ansvara för att kommunfullmäktiges presidium hålls informerat om vilka 

ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. 

 Avgöra när ärende som ska beslutas av kommunfullmäktige är 

färdigberett.  

 Yttra sig över ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och som 

beretts av någon annan nämnd eller fullmäktigeberedning. I uppdraget att 

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

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

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

 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad 

gäller ändamål, ekonomi, och efterlevnad av uppställda direktiv, men 

också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

 Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och 

kontinuerligt hålls uppdaterade samt kontrollera att de efterlevs. 

 Se till att regelbundna möte hålls mellan kommunstyrelsen i sin helhet 

och ledningarna för företagen. 

§ 6 Ekonomisk förvaltning 

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar, tillsammans med övriga nämnder, 

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

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges föreskrifter ha 

hand om kommunens medels- och egendomsförvaltning. I uppgiften ingår 

också att sköta kommunens övriga ekonomiska förvaltning samt att bevaka 

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

vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen ska särskilt arbeta med att utveckla ekonomistyrningen 

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

§ 7 Arbetsgivarpolitiken 

Kommunstyrelsen är anställande nämnd för all personal anställd av 

Mörbylånga kommun vilket inbegriper att hantera nedanstående punkter. 

 Genom kollektivavtal reglera frågor mellan kommunen och arbetsgivare 

och dess arbetstagare.  

 Formulera kommunens arbetsgivarpolitik och besluta om de styrande 

dokument som behövs. 

 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 

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

medbestämmande i arbetslivet inom samtliga nämnders 

verksamhetsområden. 

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

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 

och dess arbetstagare. 

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

befogenheter. 

 Handlägga frågor som rör pensioner och avtalsförsäkringar för 

kommunens anställda. 

 Anställa kommundirektör. 

 Fullgöra arbetsmiljöansvaret för kommunens anställda. 

 Inom befintliga budgeteramar anställa de personer som behövs för att 

samtliga nämnder ska kunna utföra sina uppdrag. 

 Fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller anordnande av 

företagshälsovård för alla kommunens anställda. 

§ 8 Kommunstyrelsens övriga uppgifter 

Utöver vad som i övrigt nämns i detta reglemente ska kommunstyrelsen 

ansvara för följande uppgifter. 

 Kostverksamheten 

 Övergripande IT-frågor 

 Arkivmyndighet 

 Kommunkansli 

 Servicecenter 

 Information och kommunikation 

 Klimat och energi 

 Ägande av lokaler, mark och andra fastigheter 

 Kommunens pensionsmyndighet 

 Ansvarig enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) för kommunens skydd 

och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen 

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

 Personuppgiftsansvarig för den egna verksamheten enligt 

dataskyddsförordningen 

 Ansvarig för kommunens officiella anslagstavla 

 Ansvarig för kommunens heraldiska vapen 

§ 9 Administrativa rutiner 

Kommunstyrelsen beslutar om de övergripande administrativa rutiner som 

ska tillämpas inom all kommunal verksamhet. 

Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för utformning och layout av 

kommunens styrdokument, blanketter och andra dokument samt att 

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

att alla ärenden som ska beslutas är tillräckligt beredda. 

§ 10 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige ska beredas innan beslut, 

med undantag av de ärenden som enligt kommunallagen inte behöver 

beredas. Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns dokumenterade rutiner 

som säkerställer att alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige 

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

alla ärenden är tillräckligt beredda innan de når kommunfullmäktige. 

Om någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har berett ett ärende 

som ska beslutas av kommunfullmäktige så ska kommunstyrelsen alltid yttra 

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

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

förslag till beslut så ska kommunstyrelsen formulera ett förslag till beslut 

innan ärendet överlämnas till kommunfullmäktige.  

Ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen ska vara tillräckligt beredda 

och hela kommunstyrelsen ska ha tillgång till beslutsunderlaget senast fem 

arbetsdagar före sammanträdet. För att säkerställa att ärenden och handlingar 

kommer till ledamöternas kännedom i tillräckligt god tid så ska 

kommunstyrelsen inför varje år när beslut fattas om sammanträdesdatum 

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

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

efter beslutat inlämningsdatum får tas upp på dagordningen. Ordföranden får 

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

ärendet är mycket brådskande. 

§11 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta i följande 

grupper av ärenden. 

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

kommunfullmäktige har fastställt. 

 Organisation av förvaltningen inom de riktlinjer som 

kommunfullmäktige har fastställt. 

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

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation samt övrig 

fastighetsförvaltning inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram 

och andra riktlinjer vad avser belopp och villkor i övrigt. 

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller liknande 

upp till ett belopp om högst 3 miljoner kronor. 

 Påkalla förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) 

 Hantera frågor som rör kamerabevakningslagen (SFS-nummer saknas 

ännu) 

 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 
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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, 

verksamhet. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen löpande följer övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har rätt att begära in allt det 

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

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

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

som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den utsträckning som 

framgår av detta reglemente fatta bindande beslut som rör nämndens 

verksamhet. Om frågan gäller något som ligger utanför kommunstyrelsens 

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

beslut om direktiv till den aktuella nämnden.  

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

de övriga nämndernas verksamhet. 

§ 15 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i övrigt 

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

uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala bolag, 

stiftelser och kommunalförbund. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen löpande följer verksamheten 

och bevakar att verksamheten utförs enligt de mål och riktlinjer som 

kommunen beslutat.  

Varje kommunalförbund som Mörbylånga kommun ingår i ska lämna sin 

årsredovisning till kommunfullmäktige för godkännande. Innan 

årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen 

göra en analys av årsredovisningen och göra en bedömning av hur 

kommunalförbundet utför sina uppgifter enligt gällande förbundsordning. 

§ 16 Kommunstyrelsens sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 9 ersättare.  

§ 17 Kommunstyrelsens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland kommunstyrelsens ledamöter för varje 

mandatperiod ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande 

och andre vice ordförande.  

Presidiet ska inom sig göra en fördelning av ansvarsområden och 

arbetsuppgifter i proportion till uppdragens omfattning. 

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 

i frågor som ingår i kommunstyrelsen uppdrag. Presidiet ska också 

representera kommunen vid officiella besök, invigningar och andra tillfällen 

i samspel med kommunfullmäktiges ordförande.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsen får tillräckligt med utbildning om lagstiftning, kommunala 

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

Ledamöterna i presidiet får närvara vid sammanträden i övriga nämnder och 

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

överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte vid ärenden 

som utgör myndighetsutövning. 

§ 18 Kommunstyrelsens ordförande 

Ordföranden leder och planerar kommunstyrelsens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för 

kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 

verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 

Ordföranden ska vara kommunalråd och ägna sin arbetstid åt uppdrag för 

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

uppdrag för kommunen. 

Andre vice ordförande ska vara oppositionsråd och ägna sin arbetstid åt 

uppdrag för kommunen. 

Omfattningen av arvodet för dessa uppdrag regleras i kommunens 

arvodesreglemente. 

§ 19 Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 

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

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

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

tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

Om ordföranden på grund av föräldraledighet är förhindrad att fullgöra 

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

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

under den tid ordinarie ordförande inte kan tjänstgöra. Ersättaren fullgör 

ordförandens samtliga uppgifter. Ytterligare reglering finns i kommunens 

arvodesreglemente. 

§ 20 Ersättarnas tjänstgöring 

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

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

ledamotens ställe.  

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

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

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av 

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

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

i stället för en ersättare från ett annat parti. 

§ 21 Växeltjänstgöring 

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

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

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 

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

trätt in i ledamotens ställe. 

§ 22 Yttranderätt och protokollsanteckning 

En ersättare får delta i nämndens överläggningar även om ersättaren inte 

tjänstgör.  

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

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

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 

ersättare. 

§ 24 Deltagande i beslut 

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

ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet 

om det har fattats med acklamation. 

Om ärendet utgör myndighetsutövning finns en skyldighet att delta i 

beslutet. 

§ 25 Tidpunkt för sammanträden 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen 

bestämmer. Sammanträde kan, om kommunstyrelsen så beslutar, vara 

offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 

som planen avser. 

§ 26 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 

ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 

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

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

för att kunna läsa handlingarna till ledamöters och ersättares förfogande så 

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

tillgången till en fungerande internetuppkoppling utöver de basfunktioner 

som tillhandahålls av kommunen. 

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

sammanträdeshandlingar kan skickas ut i pappersform till enskild 

förtroendevald. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller förste vice ordföranden kan kalla till 

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

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

§ 27 Protokoll och justering 

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

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

nämnden beslutar. 

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

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

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

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 29 Delgivning 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 

kommundirektören eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

§ 30 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordförande 

och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd som nämnden 

bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 31 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 

gällande bestämmelser. 

Varje nämnd ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och föreskrifter 

som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller annars 

publiceras på kommunens hemsida. 

§ 32 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen 

för beslut gäller följande. 

Medborgarförslag ska beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom 

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

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

längre än att beslut kan fattas inom ett år. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 

förslagsställaren underrättas och styrelsen får ge förslagsställaren möjlighet 

att delta i överläggningen i ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. 

§ 33 Kommunstyrelsen utskott 

Kommunstyrelsen ska ha ett utskott, budget- och uppföljningsutskottet.  

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

Kommunstyrelsen ska bland budget- och uppföljningsutskottets ledamöter 

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

§ 34 Budget- och uppföljningsutskottets uppdrag 

Budget- och uppföljningsutskottet ska på kommunstyrelsens uppdrag noga 

följa all verksamhet som kommunstyrelsen är direkt ansvarig för. Dessutom 

ska budget- och uppföljningsutskottet följa hur övriga verksamheters 

ekonomiska ställning utvecklas. 
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Budget- och uppföljningsutskottet ska löpande under året arbeta med olika 

underlag som ska ligga till grund för det budgetförslag som 

kommunstyrelsen ska överlämna till kommunfullmäktige för beslut. I arbetet 

med att ta fram ett budgetförslag ska budget- och uppföljningsutskottet 

arbeta efter de direktiv som den bredare budgetberedningen som inrättats av 

kommunfullmäktige lämnar. 

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

ha den direkta kontakten med förvaltningen och dess olika verksamheter. 

Budget- och uppföljningsutskottet ska formulera det slutliga förslaget till 

budget innan det överlämnas till kommunstyrelsen. Förslaget till budget ska 

följa de direktiv som den bredare budgetberedningen ger.  

Budget- och uppföljningsutskottet ska också ta initiativ och bereda ärenden 

som inbegrips i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de andra nämnderna. 

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

rapport till kommunstyrelsen om sitt arbete med uppsikten över de andra 

nämnderna. 

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

uppföljningsutskottet ska arbeta med att fullgöra uppsiktsplikten. 

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

än de som räknas upp i denna paragraf.  

§ 35 Ordföranden i budget- och uppföljningsutskottet 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland budget- och 

uppföljningsutskottet ledamöter en ordförande samt en förste och en andre 

vice ordförande. 

§ 36 Ersättarnas tjänstgöring i budget- och uppföljningsutskottet 

Ersättare har rätt att närvara vid budget- och uppföljningsutskottets 

sammanträden även om ersättaren inte tjänstgör. 

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

mening antecknad i protokollet. 

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

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 

ersättare. 

Ersättare kallas till tjänstgöring enligt av fullmäktige fastställd 

inkallelseordning. 

§ 37 Kallelse till sammanträde i budget- och 
uppföljningsutskottet 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 

ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 

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

de handlingar som skickas ut.  

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

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

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

§ 38 Budget- och uppföljningsutskottets sammanträden 

Kommunstyrelsen beslutar om datum för utskottets ordinarie sammanträden. 

Ordföranden i budget- och uppföljningsutskottet får besluta om att ändra 

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

det. 

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

21, 26-28 och 30 §§. 

§ 39 Delegering 

Delegering kan göras till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, 

utskottet, presidiet eller till anställda i kommunen. 

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

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

kan delegeras till kommunstyrelsens ordförande, främst när ärendena 

behöver hanteras skyndsamt. Övriga ärenden som ska beslutas av den 

politiska nivån bör i största möjliga omfattning beslutas av kommunstyrelsen 

i sin helhet. 
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Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

Gäller från den 1 januari 2019.  

Allmänna bestämmelser  

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna  

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen, det vill säga för ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt 

kommunalråd, oppositionsråd och revisorer. Bestämmelserna gäller även i 

tillämpliga delar styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i kommunens 

helägda bolag. 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller en betydande del av 

heltid gäller inte §§ 3-5, 12 och 13. Med betydande del av heltid avses här att 

uppdraget fullgörs på minst 40 % av heltid. 

 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera 

Förtroendevalda har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges nedan i 

§§ 3-5, 9 och 11-13 för förrättningar enligt följande.  

1. Sammanträden med kommunfullmäktige, nämnder och utskott samt 

revisorerna.  

2. Sammanträden med beredningar eller arbetsgrupper som inrättats av 

kommunfullmäktige eller en nämnd.  

3. Kommunfullmäktiges presidiums ordinarie sammanträden enligt 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

4. Deltagande i dialogmöten eller liknande som beslutats av 

kommunfullmäktiges presidium eller av en nämnd i sin helhet. 

5. Justering av protokoll. Om justering sker i samband med annat möte 

eller med hjälp av digital teknik utgår ingen särskild ersättning för 

justeringen. 

6. Externa konferenser, studiebesök, studieresor, kurser eller liknande som 

har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget och 

som beslutas av en nämnd i sin helhet eller av kommunfullmäktiges 

presidium.  

7. Uppdrag som kontaktpolitiker eller skolavslutningsförrättare. 

8. Brådskande handläggning inom socialtjänsten enligt delegeringsordning. 

9. Överläggning med externa myndigheter och organisationer efter beslut 

av fullmäktige- eller nämndordförande.  
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10. Gemensam syn på plats inför beslut. Ersättning enligt denna punkt 

kräver beslut av nämnden i sin helhet. 

3 § Förlorad arbetsinkomst (Kl 4 kap. 12-18 §§) 

Förtroendevald har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad 

arbetsinkomst som uppkommer när de fullgör sina politiska uppdrag. 

Förlorad arbetsinkomst kan dock ej överstiga 240 kronor per timme eller 1 

920 kronor per dag. Schablonersättning utgår till förtroendevald, där 

beloppet för förlorad arbetsinkomst inte kan styrkas. Ersättningen baseras i 

sådant fall på den senaste fastställda sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) 

(bilaga 1). 

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig 

skatt. Taket beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 

timmar = maximal timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till 

närmaste tiotal kronor. 

4 § Förlorad pensionsförmån  

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 

bilaga 1.  

5 § Förlorad semesterförmån  

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån 

enligt bilaga 1. 

6 § Årsarvoden  

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av 

heltid har rätt till årsarvode (bilaga 1).  

Sådan förtroendevald har också rätt till ledighet (motsvarande semester) med 

bibehållen ersättning. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget 

kan fullgöras.  

Årsarvoderad förtroendevald har rätt till föräldraledighet enligt samma regler 

som gäller för anställda i kommunen.  

7 § Begränsat arvode  

Förtroendevalda som har uppdrag enligt § 5 i bilaga 1 har rätt till begränsat 

arvode enligt bilagan. Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid har 

inte rätt till ytterligare begränsat arvode. 

Frågan om begränsade arvoden i beredningar ska beslutas i samband med att 

respektive beredning tillsätts. 

§ 8 Arvode vid sjukdom eller annat förhinder 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under 

resterande tid istället utbetalas till den som fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. Det som gäller för ordföranden gäller för förste och andre vice 

ordföranden. 

 

9 § Arvoden för sammanträden m.m.  

Förtroendevalda som inte är heltidsarvoderade har rätt till ersättning enligt 

§ 2, med undantag för det som framgår av bilaga 2. Om förtroendevald deltar 
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i flera olika sammanträden eller förrättningar under en och samma dag slås 

tiden ihop och arvode betalas ut för den sammanlagda förrättningstiden.  

För icke tjänstgörande ersättare betalas halvt arvode ut. Om ersättare 

tjänstgör under del av sammanträde betalas helt arvode ut för hela den tid 

som ersättaren är närvarande vid sammanträdet. 

10 § Kommunal pension  

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 

kommunal pension i gällande pensionspolicy och pensionsreglemente.  

11 § Resekostnader och traktamenten  

Ersättning för resor och traktamenten utgår enligt kommunalt avtal för 

sammanträden och förrättningar enligt § 2. Ersättning betalas ut även till ej 

tjänstgörande ersättare vid sammanträden enligt § 2 punkterna 1, 2 och 9. 

 

Reseersättning betalas också ut till vigselförrättare i samband med att vigsel 

förrättas. 

12 § Ersättning för barntillsyn 

Ersättning för barntillsyn utgår till förtroendevald för tillsyn av barn under 

12 år. 

Ersättningen utgör 150 kronor per timme och avser tid, då förtroendevald 

deltagit i sammanträde eller godkänd förrättning enligt § 2 samt för 

nödvändig restid.  

Ersättningen är skattepliktig.  

Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av närstående i form av 

make/maka, sambo, hemmavarande barn, föräldrar eller svärföräldrar.  

Vid begäran om ersättning för barntillsyn ska kvitto på styrkta kostnader 

bifogas.  

Kostnader för ordinarie barntillsyn ska inte ersättas.  

Ersättning utgår inte till förtroendevalda med årsarvode. 

13 § Ersättning för resekostnader för förtroendevalda med 
funktionshinder  

Ersättning för resekostnader utgår till förtroendevald med funktionshinder i 

samband med deltagande i sammanträde eller förrättning enligt § 2. 

För ersättningen krävs att den förtroendevalde har färdtjänstbevis eller 

läkarintyg som styrker att personen inte kan använda allmänna 

kommunikationer eller köra eget fordon.  

Till dem som har färdtjänst eller som har någon anhörig eller dylikt som kör, 

utbetalas ersättning motsvarande egenavgiften för färdtjänst i Mörbylånga 

kommun.  

Till dem som behöver utnyttja taxi utbetalas taxikostnaden mot kvitto.  

Vid begäran om ersättning för resekostnader ska kvitto på styrkta kostnader 

bifogas.  

Ersättning utgår inte till förtroendevalda med årsarvode. 

14 § Hur man begär ersättning  

För att få ersättning enligt §§ 3, 5 och 11-13 ska den förtroendevalde begära 

ersättning och anmäla till kommunkansliet hur många timmars ledighet 

uppdraget föranlett. För att få ersättning enligt § 5 ska den förtroendevalda 
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dessutom styrka förlusten av semesterförmån senast tre månader efter det 

semesterår som förlusten gäller. 

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst ska den förtroendevalde 

styrka sin förlust genom intyg eller genom kopia på lönebesked som anger 

vilket löneavdrag som gjorts. Intyget ska i kronor ange vad den 

förtroendevalde förlorat i samband med sitt uppdrag. Begäran om ersättning 

för förlorad arbetsinkomst ska ha inkommit till kommunkansliet senast den 

10:e i månaden efter det att förrättningen ägt rum, och intyg eller kopia av 

lönebesked senast tre månader, efter det att förrättningen ägt rum. 

Förtroendevald som enligt § 3 har rätt till schablonersättning ska senast i 

samband med att denne första gången begär ersättning för förlorad 

arbetsinkomst lämna ett intyg från Försäkringskassan som anger vilken 

sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) den förtroendevalde har. 

Vid inkomstförändringar ska nytt intyg lämnas in.  

Om begäran om ersättning avser förrättning där endast reseersättning ska 

betalas ut ska begäran lämnas in senast sex månader efter det att 

förrättningen ägt rum. 

15 § Hur man begär arvode 

Vid sammanträden där sekreterare är närvarande begärs arvode genom att 

man fyller i den närvarolista som sekreteraren skickar runt. Vid andra 

tillfällen då arvode ska betalas ut ska den förtroendevalde själv på särskild 

blankett begära arvode. Blanketten ska lämnas in till kommunkansliet senast 

den 10:e i månaden efter det att förrättningen ägt rum. 

Den förtroendevalde ansvarar själv för att beslut om deltagande i förrättning 

enligt § 2 punkterna 5, 8 och 9, lämnas in till kansliet i samband med att 

blankett för begäran om arvode lämnas in. 

16 § Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning av dessa bestämmelser avgörs av personalchef eller 

motsvarande efter samråd med kommunfullmäktiges presidium. 

17 § Utbetalning  

Årsarvodena och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.  

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.  
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Bilaga 1 till reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

§ 2 Förlorad pensionsförmån (reglementets § 4) 

Procentpåslag med 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp i februari året efter det år då 

ersättningen för förlorad arbetsinkomst betalades ut. 

§ 3 Förlorad semesterförmån (reglementets § 5) 

Verifierad förlust av semesterförmån ersätts efter begäran från den 

förtroendevalde. Begäran ska ha inkommit till kommunkansliet senast 3 

månader efter det semesterår då förlusten uppstod. 

§ 4 Årsarvode (reglementets § 6) 

Förtroendevalda med årsarvode har inte rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst för kommunala förtroendeuppdrag. Heltidsarvoderad 

förtroendevald har inte rätt till sammanträdesarvode. 

Förtroendevald med årsarvode kan samtidigt få begränsat arvode upp till 

maximalt sammanlagt 100 procent. 

Ordförande i kommunstyrelsen 

tillika kommunalråd 

Ordföranden tjänstgör 100 procent 

av heltid.  

95 % av riksdagsledamöternas 

arvodesnivå (beräknas årligen)    

1:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen tillika 

kommunalråd 

75 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

2:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen tillika 

oppositionsråd  

75 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

 

För årsarvoderad förtroendevald tillämpas gällande AB-avtal. Ersättningarna 

är pensionsgrundande. 
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§ 5 Begränsat arvode (reglementets § 7) 

Förtroendevalda med begränsat arvode har rätt till sammanträdesarvode samt 

förlorad arbetsförtjänst utom enligt bilaga 2. 

Nedanstående arvoden är beräknade per år. 

Ordförande i kommunfullmäktige 30 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

1:e och 2:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige 

15 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i kultur- och 

tillväxtnämnden 

20 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Vice ordförande i kultur- och 

tillväxtnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i miljö- och 

byggnadsnämnden 

20 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Vice ordförande i miljö- och 

byggnadsnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i socialnämnden 20 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Vice ordförande i socialnämnden 10 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i utbildningsnämnden 20 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Vice ordförande i 

utbildningsnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i valnämnden  5 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Vice ordförande i valnämnden  2,5 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i kommunrevisionen 5 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Revisorerna samt revisorer* inom 

helägda bolag 

2,5 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i helägda kommunala 

bolag *                   

20 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

1:e & 2:e vice ordförande i helägda 

kommunala bolag * 

10 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

 

 

*MBAB samt MFAB räknas som ett bolag gällande arvoden för ordförande, 

1:e och 2:e vice ordförande samt revisorer i bolagen. 
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§ 6 Arvoden för sammanträden med mera (reglementets § 9) 

Nedanstående arvodesnivå gäller för år 2018. 

Grundarvode samt justeringsarvode, upp till 1 timme 469 kr 

Halvdagsarvode, mer än 1 timme men högst 4 timmar 970 kr 

Heldagsarvode, mer än 4 timmar men högst 8 timmar 1 291 kr 

Utökat heldagsarvode, mer än 8 timmar 1 611 kr 

Valdagssammanträde, ordförande 3 098 kr 

Valdagssammanträde, 1:e och 2:e vice ordförande 2 725 kr 

Valdagssammanträde, ledamöter 2 408 kr 

 

§ 7 

Arvoden enligt §§ 4-6 ska räknas om årligen av förvaltningen i förhållande 

till riksdagsledamöternas arvodesnivå. 
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Bilaga 2 till reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

Begränsat arvode 

Uppgifter som ingår i årsarvode eller i begränsat arvode 

Följande förrättningar ingår i den förtroendevaldes arbetsuppgifter och täcks 

av årsarvodet eller det begränsade arvodet. För förrättning utgår 

reseersättning.  

1. Omvärldsbevakning och annan informationsinhämtning utöver § 2. 

2. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande 

eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, 

förrättning eller dylikt.  

3. Presidiemöten, bortsett från § 2 punkt 3. 

4. Justering av protokoll eller påskrift av annan handling inom det organ 

där man uppbär arvodet. 

5. Restid i anledning av ovan. 

6. För ordförande i en nämnd ingår även § 2 punkt 7 

7. För årsarvoderad ingår dessutom § 2 punkterna 6, 7, 9 och 10.  
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