
KALLELSE
Datum

2021-05-28 

Sida
  1(2)

Besöksadress 
Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförv
altningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Kommunfullmäktige 
Tid: måndag den 14 juni 2021, klockan 18.30.

Plats: Sammanträdesrum Osby och Microsoft Teams

Ärende

1 Upprop och protokollets justering

2 Godkännande av dagordning

3 Anmälningar

4 Information

- Kommundirektören informerar, kommundirektör Petra Gummeson

- Återrapportering samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningschef Mathias Karlsson

- Information om budgetberedningen 2021, kommunstyrelsens ordförande Niklas 
Larsson

- Information om personalekonomisk redovisning 2020, HR-chef Anna Olsson

- Information om arbetsmiljörapport, HR-chef Anna Olsson

5 Frågestund

b) Svar på frågor ställda i samband med årsredovisningen 2020.

6 Budgetuppföljning april 2021

7 Medborgarförslag - Hundrastgård i Lönsboda

8 Medborgarförslag - Fler ramper i skateparken

9 Medborgarförslag - Cykelväg Östra Killeberg

10 Svar på medborgarförslag - Vattenskydd även för enskilda brunnar 

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

11 Årsredovisning bokslut avseende 2020 för samordningsförbundet Skåne Nordost

12 Enhetlig hemtjänsttaxa

13 Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–2022, för perioden 
2021–2022

14 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Maria Reimer (S)

15 Val av ny viceordförande och ledamot i miljö- och byggnämnden efter Kurth Stenberg 
(S)

16 Sommarhälsning

 

Dag Ivarsson Robin Skoglund 

Ordförande Sekreterare













































































Budgetuppföljning april 2021



Avvikelse från budget, prognos
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Andel av

Belopp i mnkr Mars April Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning 0,0 0,0 0%

 Arbete och välfärdsförvaltning 0,0 0,2 0%

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 0,0 0%

Hälsa och omsorgsnämnd 1,5 0,3 0%

Kommunrevision 0,0 0,0 0%

Miljö- och byggnämnd -0,7 -0,7 -12%

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet 0,0 0,0 0%

Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet 0,0 0,0 0%

Valnämnd 0,0 0,0 0%

Överförmyndare 0,0 0,0 0%

Summa nämnder 0,8 -0,2 0%

Finansförvaltning 2,1 2,5

Totalt 2,9 2,3

Årets resultat, årsbudget -8,8 -8,8

Beslut enligt tilläggsbudget 15,4 15,4

Årets resultat, prognos 9,5 8,9

Effekt vid utebliven kompensation för merkostnader Covid för 2021 -4,6

Alternativt resultat i prognos 4,3



Finansförvaltningen
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Budget-

avvikelse Kommentar

Räntekostnader på lån 0,7 Ytterligare lägre räntekostnader

Finansiella intäkter 1,8 Ersättning för sjuklönekostnader från FK

Summa 2,5



Kommunstyrelseförvaltningen
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Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Ekonomienhet 2 873 5 340 -2 467 8 616 8 174 442 

HR-avdelning 5 206 6 386 -1 180 15 611 15 369 242 

Stab 2 011 2 477 -466 6 032 6 532 -500 

Räddningstjänst 5 530 5 628 -98 16 581 16 681 -100 

Administration och 
utveckling 8 956 10 720 -1 764 26 858 26 932 -74 

Resultat 24 576 30 551 -5 975 73 698 73 688 10 

 

Förvaltningen redovisar sammantaget +-0 i prognosen, oförändrat mot f g 

månad.



Arbete och 

välfärdsförvaltningen
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Belopp i tkr 
Budget 

perioden 

Utfall 

perioden 

Avvikelse 

period 

Budget 

helår 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

helår 

Verksamhet       

Förvaltningsledning 3 651 1 607 2 044 10 896 10 930 -34 

Vuxenutbildning 3 025 3 562 -537 9 145 10 662 -1 517 

Arbetsförberedande 2 840 3 971 -1 131 8 530 8 534 -4 

IFO Vuxen 10 646 7 149 3 497 33 307 32 607 700 

Barn o familj 7 996 7 793 203 23 640 22 551 1 089 

Resultat 28 158 24 082 4 076 85 518 85 284 234 

 

Vuxenutbildning: Minskat statsbidrag för yrkesutbildningar p g a färre 

elever än beräknat.

IFO Vuxen: Ekonomiskt bistånd, nedgång i april. Mindre behov av 

placeringar p g a våld i nära relationer.

Barn och familj: Lägre personalkostnader



Miljö och byggnämnden

• I prognosen redovisas ett underskott på - 700 

tkr. 

• Underskottet beror på tillfälligt högre 

personalkostnader än budgeterat. 

• Samtidigt beräknas intäkterna för bygglov bli 

högre än budgeterat. 
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Samhällsbyggnadsnämnden

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Planering o administration 1 078 1 139 -61 3 269 3 379 -110 

Fastighet 1 388 2 249 -861 3 284 3 284 0 

Mark o exploatering 7 926 8 348 -422 23 866 24 166 -300 

Kost 6 786 7 112 -326 19 070 18 570 500 

Lokalvård 5 826 6 133 -307 17 666 17 786 -120 

Gemensam service 391 144 247 1 181 1 151 30 

       

Resultat 23 395 25 125 -1 730 68 336 68 336 0 
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Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett resultat inom 

ram för 2021, oförändrat mot f g månad.



Barn- och 

utbildningsnämnden
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Belopp i tkr 
Budget 

perioden 

Utfall 

perioden 

Avvikelse 

period 

Budget 

helår 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

helår 

Verksamhet       

Förvaltningsövergripande 
administration 2 924 3 661 -737 8 918 10 181 -1 263 

Förskola 24 215 19 905 4 310 73 503 71 116 2 387 

Grundskola 53 734 52 048 1 686 161 924 161 913 11 

Gymnasiskola 23 510 22 285 1 225 70 955 72 090 -1 135 

Kultur och fritid 12 330 11 538 792 37 252 37 252 0 

Resultat 116 713 109 437 7 276 352 552 352 552 0 

 

Förvaltningsövergripande: Ej fördelat belopp till följd av budgetöverföring till 

arbete och välfärd.

Förskola: Periodiserade statsbidrag från 2020 förväntas få behållas.

Gymnasieskola: Ökade kostnader för interkommunal ersättning och bidrag. Fler 

elever fr o m höstterminen.



Hälsa- och omsorgsnämnden
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Belopp i tkr 
Budget 

perioden 

Utfall 

perioden 

Avvikelse 

period 

Budget 

helår 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

helår 

Verksamhet       

Nämnd/KPR/RFFH 235 205 30 704 710 -6 

Gemensam ledning -331 -2 879 2 548 -2 032 -1 481 -551 

Äldreomsorg 59 472 64 759 -5 287 180 551 180 927 -376 

Funktionsnedsatta 15 570 14 934 636 47 715 45 442 2 273 

Boendestöd/psykiatri 2 053 1 666 387 7 439 8 471 -1 032 

Resultat 76 999 78 685 -1 686 234 377 234 069 308 

 

Funktionsnedsatta: Överskott inom boende, bl a korttidsboende som nu sker i 

egen regi.

Boendestöd/psykiatri: Placeringar.



Hälsa- och omsorgsnämnden
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Bidrag för merkostnader på grund av Covid 19 under verksamhetsåret 2021

I prognosen har inga covidkostnader för detta år tagits med då förvaltningen 

fortfarande inte har några klara besked kring kompensation för dessa. Det finns i 

dagsläget dock ingen information om att sådan kompensation kommer. Det skulle 

i så fall försämra prognosen med ca 6 300 tkr. Netto skulle detta tillsammans med 

december månads intäkt (om vi får det vi sökt) betyda en försämring med cirka 

4 600 tkr.



Volymtal i verksamheterna
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2020

Barn och utbildning Snitt Snitt Jan-April

Inskrivna barn, förskola och ped. omsorg 585 603

Elever i förskoleklass 160 164

Elever i grundskolan 1 395 1 416

Elever på fritidshem 440 420

Elever i gymnasiet 437 446

Barn i fristående verksamhet och i annan kommun 64 66

Grundskoleelever i fristående verksamhet och i 

annan kommun 110 109

Gymnasieelever i fristående verksamhet och i 

annan kommun 244 236

Äldreomsorg och personer med 

funktionsvariation

Antal i särskilt boende 146 147

Antal på väntelista särskilt boende 18 17

Hemtjänst, utfört antal timmar 6 829 7 014

Personlig assistans, utfört antal timmar 878 1 389

LSS-boende 27 32

Individ och familjeomsorg

Ekonomisk bistånd, utbetalt per månad, tkr 1 449 1 495

2021



Investeringar
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Belopp i mnkr Budget 2021

Redovisat 

t o m april Prognos Avvikelse

Skattefinansierade investeringar 329,3 26,4 255,6 73,7

VA-investeringar 73,4 1,8 48,2 25,2

Summa 402,7 28,2 303,8 98,9

Redovisat som andel av budget 7%



Likviditet och låneskuld
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Kapitalförvaltning, mnkr
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Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 20,9 33%

Svenska aktier 0% 30% 60% 24,1 38%

Utländska aktier 0% 30% 40% 19,1 30%

Räntor totalt 20% 40% 60% 20,9 33%

Aktier totalt 40% 60% 80% 43,2 67%

Totalt 64,1

Värdeförändring sedan f g månad 1,1

Värdeförändring sedan årsskifte 5,5

Föreskrifter 30 april 2021



De kommunala bolagen
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Belopp i mnkr Budget 2021 Prognos Avvikelse

Bolag (Resultat efter finansnetto)

Osbybostäder AB 7,4 7,4 0,0

Industrihus i Osby AB 7 tkr 7 tkr 0,0

Fjärrvärme i Osby AB 1,5 1,5 0,0

ÖGRAB (50%) 0,2 0,2 0,0

SBVT AB (25%) 0,0 0,0 0,0

IT-kommuner i Skåne AB (25%) 0,9 1,0 0,1
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Hälsa- och omsorg   
Mensur Numanspahic    
0479-528228    
mensur.numanspahic@osby.se    

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Hälsa- och omsorg 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

 

Enhetlig hemtjänsttaxa, utförd tid 
Dnr HON/2021:11 732   

 

Hälsa- och omsorgs förslag till Hälsa- och omsorgsnämnden  

Godkänna införande av enhetlig hemtjänsttaxa fr o m 1 juni 2021 

Fastställa enhetlig avgift á 262 kr/timme 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under mandatperioden 2011-2014 införde dåvarande socialnämnden en differentierad 
hemtjänsttaxa där man skiljer på service- och omvårdnadsinsatser. Syftet med införandet 
av differentierad hemtjänsttaxa var att stimulera de äldre, som endast hade hjälp i hemmet 
i form av serviceinsatser, att i större utsträckning använda sig av privat utförare och RUT-
avdrag. Vi kan nu konstatera att införandet av differentierad hemtjänsttaxa inte gett 
önskad effekt. Vi kan inte se att det skett någon minskning av antal ärende som får sitt 
stöd genom kommunens hemtjänst. 

Vi har nu möjlighet att genom ökad digitalisering ytterligare effektivisera 
debiteringsprocess inom ordinärt boende. Det nyligen upphandlade verksamhetssystemet 
Treserva ger oss möjlighet till automatisk återläsning av utförd tid från 
planeringssystemet TES till Treservas debiteringsmodul för hemtjänstavgifter. Detta 
kommer att kvalitetssäkra avgiftsdebitering genom att den enskilde får betala för den 
faktiska tid som vår personal utför beviljade insatser. Arbetet inom hemtjänsten kommer 
också att effektiviseras eftersom vi kommer att slippa ifyllandet av dagjournaler.  

Nuvarande system med differentierade avgifter förhindrar dock att denna funktion kan tas 
i bruk eftersom systemet inte klarar av att hantera differentierade avgifter. 

Vid framtagande av förslaget till avgiftsstorlek har vi tittat på omkringliggande 
kommuner samt en del andra kommuner i Skåne. Vissa kommuner har avgift per timme 
medan andra har avgift utifrån olika nivåer och är inte riktigt jämförbara med vår 
kommun.  

 

http://www.osby.se/
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Förvaltningen har fått fram följande uppgifter: 

Hässleholm  344 kr/timme 

Kristianstad  222 kr/timme 

Perstorp  246 kr/timme 

Markaryd  354 kr/timme 

Eslöv   277 kr/timme (service) resp. 394 kr/timme (omvårdnad 

Lund   339 kr/timme 

Kommunerna Älmhult, Bromölla, Östra Göinge och Hörby har avgifter uppdelade i olika 
nivåer beroende på hur mycket hjälptimmar per månad den enskilde erhåller. 

Förvaltningen föreslår att nuvarande avgifter för serviceinsatser, 235 kr/ timme och 
omvårdnadsinsatser, 290 kr/ timme, slås samman till en enhetlig avgift motsvarande 262 
kr/timme. 

 

Finansiering 

Verksamhetssystem med återläsningsfunktion är redan upphandlat, inga övriga kostnader 
tillkommer. Förvaltningen beräknar inte att förslaget ska medföra lägre intäkter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

 

 

Helena Ståhl  Mensur Numanspahic  
Förvaltningschef  Områdeschef  
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Förslag till revidering av reglemente för Osby kommuns 
nämnder för mandatperioden 2019-2022, gällande från och med 
den 15 juni 2021
Dnr KS/2021:57 003  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

- Förtydliganden och ändringar av skrivfel i reglemente för Osby kommuns 
nämnder, enligt förslag daterad 2021-03-24, godkänns och reglementet revideras i 
enlighet med förslaget. Samtliga förslag till ändringar är markerade med gult/gult 
och överstruket.

- Miljö och bygg blir en egen fristående förvaltning så som samhällsbyggnad, hälsa 
och omsorg samt barn- och utbildning, som inte längre organisatoriskt ligger under 
kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen ska ha egen miljö- och byggnämnd 
och därmed kommer inte heller enheten att vara kvar under 
kommunstyrelseförvaltningen.

- Återstående medel på ansvar 1070 och vht 22010 förs över till samhällsbyggnad.
- Ändringarna gäller från och med den 15 juni 2021.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn. 
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-15, § 6, att revidera reglementet för Osby
kommuns nämnder och ändringarna skulle träda i kraft från och med den 1 april 2021.
Ändringar som beskrivs nedan har tillkommit eller uppmärksammats efter den
revideringen. I denna revidering har det tagits hänsyn till kommunstyrelsens synpunkter 
från styrelsens sammanträde 2021-04-21. 

http://www.osby.se/
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Förändringen i denna version är tillväxtfrågorna och företagslotsning där dessa föreslås 
flyttas till samhällsbyggnadsnämnden.
Delar av näringslivsfrågorna samt näringslivsrådet kommer att finns kvar på 
kommunstyrelsen men näringslivsutvecklare och tillhörande budget flyttas över till 
samhällsbyggnadsnämnden.
När det gäller miljö och byggnämnden stryks de delarna som härleder miljö- och
byggnämnden till kommunstyrelsen för att miljö och bygg ska kunna bli en egen
förvaltning.

Största förtydligandet i denna version är de tillägg som avser kommundirektörens
uppdrag. Detta innebär inga ändringar av befogenhet utan avser att länka de redan
befintliga befogenheterna till de olika dokumenten, det vill säga att det står samma
instruktioner så långt det går i instruktion för kommundirektören, reglementet för Osby
kommuns nämnder samt kommunstyrelsens delegationsordning.

Övriga ändringar i reglementet är redaktionella ändringar så som stavfel eller
förtydliganden som inte påverkar någon behörighet för nämnderna som det inte redan har
beslutats om.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Förslag till revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019-2022, gällande från och med den 15 juni 2021”, daterad 2021-04-
27, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Förslag till ändringar tillskrivelsen ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022”, enligt utkast daterad 2021-03-24.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnämnden
Tf. miljö- och byggchef och samhällsbyggnadschef, Mathias Karlsson

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 
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Administrativ chef, Johanna Lindhe
Kanslichef, Amra Eljami
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I detta dokument förkortas kommunallagen (2017:725) fortsättningsvis KL.  
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1. Gemensamma regler och riktlinjer 

Bestämmelserna i underrubrikerna ”1.1 Nämndernas uppdrag” och ”1.2 Nämndernas 

arbetsformer och övriga gemensamma bestämmelser” i detta reglemente gäller alla 

nämnder1 i Osby Kommun, om inte annat anges i det nämndspecifika reglementet.   

1.1 Nämndernas uppdrag och behörighet 

Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelserna i detta reglemente. Respektive nämnd ansvarar inom denna ram för 

upprättande av verksamhetsplan och budget. 

 

Respektive nämnd ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Respektive nämnd svarar inom sitt område för att 

 

✓ informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till allmänheten,  

✓ en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det egna verksamhetsområdet görs,  

✓ upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,  

✓ verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster,  

✓ fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet inom verksamheten,  

✓ de personuppgifter som nämnden behandlar, nämnden är personuppgiftsansvarig enligt 

GDPR, se nedan under rubriken ”Behandling av personuppgifter”  

✓ de informationssystem som stödjer nämndens verksamhet,  

✓ verksamheten bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram, 

✓ vid negativ budgetavvikelse till kommunstyrelsen presentera åtgärder och tidplan för 

dessa åtgärder för att nå den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen, 

✓ i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. 

 

Processbehörighet/Talerätt 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 

undantaget personalärenden, inom sitt verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det 

på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige och därvid träffa 

överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

I mål där någon har begärt laglighetsprövning enligt KL av kommunfullmäktiges beslut får 

kommunstyrelsen själv eller genom ombud föra kommunens talan, om inte 

kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

Firmateckning 

Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden 

samt valnämnden, ska bland respektive nämnds förvaltnings tjänstepersoner utse ett antal 

firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma. 

 
1 Med nämnd avses även kommunstyrelsen.  
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Undertecknande av handlingar 

Avtal, fullmakter, kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas 

av nämnden ska i första hand undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden ska 

vice ordföranden eller kommundirektören för kommunstyrelsen, förvaltningschef för annan 

nämnd, eller annan anställd, som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Nämnden kan 

i enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd ska 

underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser. 

 

Med stöd av delegation från nämnden får delegat på nämndens vägnar underteckna handlingar 

som upprättats med anledning av dennes delegationsbeslut. Från förvaltning utgående 

skrivelser ska undertecknas på sätt som förvaltningschef bestämmer. 

Samverkan med andra nämnder 

För fullgörande av sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser, 

nämnder, förvaltningar och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som nämnden behöver 

för sin verksamhet. 

 

Nämnderna ska därutöver verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå 

kommunens övergripande mål. 

Medborgar-/Brukardialog 

Nämnden ska i sitt arbete verka för att uppnå en dialog med medborgare och brukare. 

Arkiv 

Nämnden ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med arkivlagen 

(1990:782). För kommunen finns ett särskilt upprättat arkivreglemente, kommunstyrelsen är 

arkivmyndighet. 

Taxefrågor och liknande 

Nämnden ska upprätta förslag till taxor och avgifter inom nämndens område för eventuellt 

beslut om antagande i kommunfullmäktige samt besluta i ärenden gällande tillämpningen av 

antagna taxor och avgifter.  

 

Nämnden får själv besluta om antagande av taxor och avgifter som inte är av principiell 

beskaffenhet, dvs. inte är av någon större kommunalekonomisk omfattning. 

Risk och sårbarhetsanalyser 

Nämnden ska utarbeta och anta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt/sina verksamhetsområde(-

n). 
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1.2 Nämndernas arbetsformer och andra gemensamma bestämmelser 

I tillämpliga delar gäller dessa bestämmelser även i ett utskotts/en delegations arbete, om 

respektive nämnd inte beslutar annat. 

Uppdrag och verksamhet 

Samtliga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag 

eller annan författning. De ska följa det kommunfullmäktige i reglementet, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 

fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

Samtliga nämnder ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 

till av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt lagar och andra författningar för 

verksamheten. 

Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 

valnämnden, beslutar, med hänsyn till de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 

fastställt, om organisering och utformning av respektive förvaltnings organisation under 

nämnden, inom ramen för befintlig budget. 

Kommundirektören har, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, delegation att fatta 

beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av 

kommunstyrelseförvaltningens ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget. 

Respektive förvaltningschef har, efter samråd med kommundirektören och respektive nämnds 

presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och 

förändring av respektive förvaltnings ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget. 

Personalansvar 

Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 

valnämnden, är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. För de undantagna 

nämnderna är kommunstyrelsen anställningsmyndighet.  

Förvaltningschef anställs av kommundirektören i samråd med aktuell nämnds presidium. 

Nämnderna har i övrigt hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive 

verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges nedan i det nämndspecifika 

reglementet för kommunstyrelsen, under rubrikerna ”Kommunstyrelsens 

personaldelegation” och ”Personalpolitiken” i detta reglemente. 

Behandling av personuppgifter 

Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 

i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som är 

gemensamma för hela kommunen, i enlighet med vad som angetts i nämndens 

registerförteckning, enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 

i kommunfullmäktige samt hos eventuella fullmäktigeberedningar. Respektive nämnd ska 

utse dataskyddsombud. 

FÖRSLA
G 20

21
-03

-24



Sida 8 av 34 
 

 

Uppföljning, återredovisning (återrapportering) och rapportering till 

kommunfullmäktige 

Respektive nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och, enligt 6 kap. 5 § KL, 

redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige 

lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ KL. 

Två (2) gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd 

redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de 

ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. 

Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas 

redovisningar till kommunfullmäktige. 

För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan angivna 

redovisningstillfällen även ska redovisa de beslut av kommunstyrelsen under den senaste 

sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan 

förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som också behandlar 

ärendet.  

Motioner och medborgarförslag redovisas enligt de reglerna angivna i detta reglemente samt i 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning. 

Information och samråd 

Respektive nämnd och kommunal- respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från annan 

nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 

information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 

annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Självförvaltningsorgan 

Respektive nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av 

en viss anläggning eller en viss institution.  

Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 

sammansättning, arbetsformer och mandattid. 

Medborgarförslag 

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till en nämnd att fatta beslut, ska om 

möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom sex (6) månader från det att förslaget 
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väcktes i kommunfullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om 

de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag. 

Nämnden ska en (1) gång per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för 

beslut i kommunfullmäktige inom ett (1) år från det att förslagen väcktes i 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena 

inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober månad. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 

närvara när nämnden behandlar ärendet, delta i överläggningarna och närvara när beslut 

fattas. 

Närvaro- och yttranderätt 

Kommunal- och oppositionsråd samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har 

rätt att närvara vid övriga nämnders sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får 

därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot i kommunstyrelsen denna rätt. Den 

förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder. Denna rätt 

utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Berörd nämndordförande och 

förvaltningschef ska informeras i förväg.  

Nämnd får ge annan förtroendevald, som inte är ledamot i nämnden, rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 

sakkunnig kan medges denna rätt. 

Närvarorätten enligt första och andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskild. 

Nämnd får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

Om nämnden beslutar det, får den som medgetts rätt att närvara vid ett sammanträde delta i 

överläggningarna.  

Digital nämndadministration och information till förtroendevalda 

Alla handlingar rörande nämnden hanteras digitalt och distribueras endast digitalt till 

ledamöter och ersättare i nämnderna. I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje 

särskilt fall, får handlingar distribueras på annat sätt. Detta innebär även att övrig information 

till ledamöter och ersättare distribueras på samma sätt (om de förtroendevalda inte hinner få 

informationen under ett sammanträde), det vill säga digitalt och främst via e-post, om inte 

ordföranden i varje enskilt fall beslutar annat. Detta gäller samtliga nämnder utan hänsyn till 

vilket sammanträdesprogram som används.  
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Tidpunkt för sammanträden 

Respektive nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Respektive 

nämnds ordförande, i samråd med vice ordförande, bestämmer dag och tid för beredning. 

 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel (1/3) av nämndens ledamöter begär det 

eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 

skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 

behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast, i 

första hand med digitala hjälpmedel så som e-post, underrättas om beslutet. 

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 

eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst 

tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 

ledamoten kalla till sammanträde. 

Kallelsen, som ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, bör 

även innehålla en sammanställning av de ärenden som ska behandlas. Ordföranden 

bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas kallelsen.  

Kallelsen och övriga handlingar distribueras till varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före 

sammanträdesdagen endast på sätt som anges ovan under rubriken ”Digital 

nämndadministration”. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får kallelse och övriga 

handlingar ske inom annan tid och/eller distribueras på annat sätt. 

Kallelsen och övriga handlingar bör i möjligaste mån publiceras på kommunens hemsida, 

www.osby.se senast fyra (4) dagar före sammanträdesdagen. 

Det åligger samtliga ledamöter och ersättare att regelbundet uppdatera 

sammanträdespunkterna fram till sammanträdet då kompletteringar och nya handlingar finns 

tillgängliga digitalt. Ingen information om eventuella uppdateringar skickas löpande via e-

post eller annat sätt, om inte ordförande vid undantagsfall beslutar annat.  

Om ledamöter och ersättare saknar handlingar eller inte ser handlingar via 

sammanträdesplattformen, samt saknar möjligheten att läsa kallelsen på hemsidan, ska den 

berörda ledamoten/ersättaren informera nämndens sekreterare eller kanslienheten om detta 

senast tre (3) dagar innan sammanträdet för att hinna få material i god tid. 
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Sammanträdesplaner för hela året skickas ut och beslutas i nämnderna/kommunfullmäktige, 

vilket underlättar för politiken att se när sammanträdena är. Om detta inte sker före 

sammanträdet är det den enskilde ledamotens och ersättarens ansvar att avgöra om de 

tjänstgör på sammanträdet. 

Deltagande i sammanträde på distans 

Ledamöter får delta i nämndens sammanträden på distans enligt de förutsättningar som anges 

i 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725). 

Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får, om 

särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, senast sju (7) dagar före sammanträdet. 

Ordföranden för respektive nämnd avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får 

bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i respektive nämnds 

sammanträden. 

Gruppledare 

Varje i en nämnd representerat politiskt parti ska utse och till kommunstyrelseförvaltningens 

kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och en (1) ledamot som ersättare 

för gruppledaren, för partiet i respektive nämnd. 

Förhinder 

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

snarast anmäla detta till gruppledaren för det politiska partiet vederbörande representerar. 

Gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren ansvarar för att kalla in den/de ersättare 

som står i tur att tjänstgöra. Före det att respektive sammanträde tar sin början ska 

gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren informera nämndens sekreterare om vilka 

som kallats in att tjänstgöra och för vem/vilka vederbörande ska tjänstgöra.  

Nämndens sekreterare kan, vid behov, biträda gruppledarna i att kalla in den/de ersättare som 

står i tur att tjänstgöra. 

Ersättares tjänstgöring 

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

sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige 

fastställda regler. 

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

en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock först i samband med ett ärendes påbörjande. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas 

ersättare i den ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 

under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 

ordningen. 

Avvikande mening 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin muntliga avvikande 

mening antecknad till protokollet. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen när ärendet handlagts.  

 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 

än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 

majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Ordföranden 

Nämndens ordförande ska  

✓ leda nämndens arbete och sammanträden,  

✓ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

✓ kalla ersättare,  

✓ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  

✓ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden som inte har ett 

arbetsutskott, där individutskott inte räknas som ett arbetsutskott, är beredda,  

✓ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  

✓ bevaka att nämndens beslut verkställs, 

✓ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, effektiviteten i 

densamma samt ta initiativ i dessa frågor,  

✓ främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,  

✓ representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt 

annat i ett särskilt fall, 

Härutöver ska kommunstyrelsens ordförande  

✓ ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

✓ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

✓ främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

kommunfullmäktige. 
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Ordföranden får fatta beslut, på nämndens vägnar, i ärenden som är så brådskande att ärendets 

avgörande inte kan vänta till dess nämnden kan sammankallas. Dessa beslut ska anmälas vid 

nämndens nästkommande sammanträde. 

Presidium 

Nämndernas presidium, med undantag för barn- och utbildningsnämnden, ska bestå av 

ordföranden och vice ordföranden. Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av 

ordföranden och förste respektive andre vice ordföranden. Vice ordföranden(-a) ska biträda 

ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att 

det behövs.  

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av 

ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 

förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 

flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 

dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag 

under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens 

uppgifter. 

Kommunal- och oppositionsråd 

Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunal- 

och ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och 

oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.  

Yrkanden 

Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunal- 

och ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och 

oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Deltagande i beslut 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 

till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha 

deltagit i beslutet, om nämnden fattar beslutet med acklamation. 

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en (1) ledamot. Justering kan ske digitalt om 

möjlighet till detta finns i de system som används.  

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

Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om innehållet i 

beslutet, redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en (1) 

ledamot. 
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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 före den tidpunkt som 

har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som undertecknats och därefter skickats 

per e-post till kommun@osby.se. 

Delgivning 

En nämnd delges genom ordföranden, kommundirektören för kommunstyrelsen, 

förvaltningschefen för annan nämnd, eller annan anställd i enlighet med vad nämnden 

bestämmer. 
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2. Nämndspecifika reglementen  

2.1 Kommunstyrelsen 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (2017:725) gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna 

uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar 

kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan 

lagstiftning. 

Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare. 

Insynsplats 

Det/De politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte i kommun-

styrelsen har möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig 

ersättare, som endast har närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara, till en 

s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Det politiska partiet som medges möjlighet till s.k. 

insynsplats i kommunstyrelsen ska meddela val av förtroendevald och dess personliga 

ersättare till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. 

Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen 

gäller inte i ärenden avseende myndighetsutövning mot enskild.  

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen får delta i 

överläggningarna men inte i besluten. 

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som övriga ledamöter/er-

sättare i kommunstyrelsen. 

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt till arvode. 

Offentliga sammanträden 

Kommunstyrelsen får besluta att hela eller delar av kommunstyrelsens sammanträden ska vara 

offentliga. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören samt 

kommunstyrelsens sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om 

upplägget av sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska 

behandlas m.m. 

Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommunstyrelsens 

sammanträde. Detta sker främst genom informationen på kallelsens framsida.  

Övriga nämnders sammanträden är inte offentliga.  

Kommunstyrelsens utskott och delegationer 

Kommunstyrelsen ska ha ett (1) arbetsutskott, ett (1) individutskott och en personaldelegation. 

Arbetsutskottet ska ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare, individutskottet ska ha fyra (4) 
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ledamöter och fyra (4) ersättare och personaldelegationen ska ha tre (3) ledamöter och tre (3) 

ersättare. 

Inom såväl ett utskott, som personaldelegationen väljer kommunstyrelsen för den tid 

kommunstyrelsen beslutar bland utskottets/delegationens ledamöter en ordförande och en vice 

ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott/en delegation på grund av sjukdom eller av annat skäl är 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i 

utskottet/delegationen att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts/en delegations sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid 

valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 

tagits upp i kommunstyrelsens protokoll från valet. 

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

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott/en delegation, som inte utsetts vid 

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Ett utskott/en delegation sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) 

ledamöter i ett utskott respektive en (1) ledamot i personaldelegationen begär det. 

Ett utskott, respektive personaldelegationen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 

deras respektive ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med ett utskott/en delegation ska protokoll föras i de delar där utskottet inte 

enbart bereder ett ärende inför beslut i kommunstyrelsen. 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av ett utskott/en 

delegation om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana 

ärenden till utskottet/delegationen. När ärendet beretts ska utskottet/delegationen lägga fram 

förslag till beslut. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga 

ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom samtliga de av 

kommunstyrelsens ansvarsområden som framgår av detta reglemente, med undantag för vad 

som nedan anges om kommunstyrelsens tillväxtdelegation. 

Kommunstyrelsens individutskott 

För behandling av individärenden ska kommunstyrelsen ha ett individutskott som dock inte 

ska likställas till ett arbetsutskott. 
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För individutskottets ansvarsområde se mer under rubrik ”Kommunstyrelsens uppgifter inom 

socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning” då individutskottet via förvaltningen för Arbete 

och välfärd ansvarar för dessa uppgifter. 

Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras. 

 

Kommunstyrelsens personaldelegation 

Personaldelegationens ansvarsområde är att fullgöra kommunens uppgifter som arbetsgivare 

och fatta beslut i följande ärendegrupper. 

✓ Styrning av kommunens personalpolitik,  

✓ Tolkning av arvodesregler för förtroendevalda. 

✓ Förhandlingar. 

✓ Fastställa ramar vid årlig löneöversyn. 

✓ Uppföljning av personalekonomisk redovisning. 

✓ Övriga personalfrågor. 

✓ Andra grupper av ärenden där kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt 

Kommunstyrelsens styrfunktion 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 

och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 

Kommunstyrelsens ledningsfunktion 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett 

helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 

ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  

Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet 

som styrelsen har enligt kommunallagen (2017:725).  

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 

stiftelser och kommunalförbund. 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat: 

✓ utvecklingen av den kommunala demokratin,  

✓ kommunens ekonomi-, upphandlings-, HR- och kansliorganisation, 

✓ kommunens miljö- och byggorganisation, 

✓ kommunens räddningstjänstorganisation, 

✓ kommunens informations- och kommunikationsverksamheten,  

✓ näringslivs-, tillväxt- och kommunövergripande utvecklingsfrågor, 

✓ näringslivsfrågor 

✓ kommunens digitala utveckling, 

✓ kommunens personalpolitik,  

✓ ansvara för genomförandet av markpolitiken  

✓ ansvara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap,  

✓ ansvara för mark- och bostadspolitiken, 

✓ ansvara för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,  

✓ arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,  

FÖRSLA
G 20

21
-03

-24



Sida 18 av 34 
 

 

✓ den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet,  

✓ utvecklingen av brukarinflytande,  

administration och verksamhet för rådet för trygghet och hälsa, enligt riktlinjer, antagna av 

kommunstyrelsen den 17 maj 2017, § 98. 

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och 

samordning av näringslivsrådet. För näringslivsrådet finns av kommunfullmäktige den 15 

februari 2021 § 7, antaget reglemente. 

Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda 

målen och återrapportera till kommunfullmäktige. För att fullgöra denna uppföljningsfunktion 

ska kommunstyrelsen: 

✓ övervaka att av kommunfullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer, program och 

ekonomi för verksamheten följs upp i nämnderna, 

✓ övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

✓ följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

✓ två (2) gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret, 

✓ en (1) gång per år rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan 

enligt 9 kap. 37 § KL eller annan lag eller författning, 

✓ inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda 

program och direktiv, 

✓ senast den 1 april årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av 

motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av 

kommunfullmäktige,  

✓ följa upp att nämnderna driver sina verksamheter inom av beslutad budgetram, och vid 

avvikelse kräva in åtgärdsplan för att nå beslutad budgetram. 

 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

Kommunstyrelsen ska:  

✓ Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 

framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd. 

✓ Utöva uppsikt över övriga nämnders beslut. 

✓ Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL. 

✓ Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen. 

✓ Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och 

ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, ska-

derapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister. 

✓ Anställa kommundirektör och besluta om instruktion för denne. 
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✓ Hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs. 

✓ Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

✓ Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar. 

✓ Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna. 

✓ Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare. 

✓ Bereda eller yttra sig i ärenden som handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 6 

kap. 13 § KL. 

✓ Verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutat annat. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en 

förtroendevald eller en anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

Kommunstyrelsens uppgifter inom socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning 

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter via individutskottet enligt  

✓ Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom vuxenutbildningen (Komvux) 

på grundläggande nivå, gymnasial nivå och som svenska för invandrare (SFI) samt särskild 

utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande och gymnasial nivå. 

✓ Lag (2009:128) om yrkeshögskolan och annan lag eller författning inom området för 

Yrkeshögskola 

✓ Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning avseende kommunens 

aktivitetsansvar.  

✓ Socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom Individ och 

familjeomsorgen för vuxna, barn och unga samt deras familjer (missbruk och beroende, 

våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd, barn och unga samt öppenvård inom nämnda 

områden) 

✓ ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande 

barn, som bor i stödboende, 

✓ ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn 

som fyllt arton (18) år. 

✓ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 

(22) år, och annan lag eller författning inom området, och 

✓ kommunens verksamhet inom det familjerättsliga området 

✓ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som annan lag eller författning inom 

området. 

✓ ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende ensamkommande barn enligt såväl 

lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som annan lag eller författning 

inom området. 

✓ Ekonomiskt bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

✓ inflyttnings-, integrations- och flyktingmottagningsfrågor och de uppgifter som kan 

aktualiseras med anledning härav, 
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✓ sysselsättningsbefrämjande åtgärder och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav, 

✓ budget- och skuldrådgivning, 

✓ dödsboanmälan enligt ärvdabalken (1958:637) och annan lag eller författning inom 

området, 

✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.  

 

Kommunstyrelsens uppgifter inom området skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och därmed ansvara för frågor i 

kommunen beträffande åtgärder för att förebygga/ begränsa omfattningen av brand och andra 

olyckor, utan att räddningschefens ansvar enligt 3 kap. 16 § lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor inskränks. 

Kommunstyrelsen ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och fullgöra 

kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt  

✓ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 

✓ förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, 

✓ lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, 

✓ förordningen (2015:236) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, 

✓ förordningen (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Kommunstyrelsens övriga uppgifter 

Företag och stiftelser 

Kommunstyrelsen ska: 

✓ Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst avseende ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

✓ Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 

uppdaterade. 

✓ Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företags-

/stiftelseledningarna. 

✓ Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 2–6 

§§ KL är uppfyllda avseende de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. 

✓ Årligen, senast den 30 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit 

förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet ska snarast därefter anmälas till kommunfullmäktige. Anser 

kommunstyrelsen att brister förelegat ska kommunstyrelsen samtidigt med att beslutet 

anmäls till kommunfullmäktige lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 

åtgärder. 
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✓ Utse ombud till och lämna uppdrag till ombudet samt i övrigt tillvarata kommunens 

intressen vid bolags-/föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag där 

kommunen är hel- eller delägare. 

✓ I den mån kommunens inflytande möjliggör det även samordna verksamheterna i företag 

där kommunen är delägare men inte utövar bestämmande inflytande, med övriga 

kommunala verksamheter. 

Kommunfullmäktige ska dock alltid besluta i ärenden avseende. 

✓ KL 3 kap 16 - 19 §§. 

✓ Mål och riktlinjer för verksamheten. 

✓ Kapitaltillskott. 

✓ Grunderna för ekonomiska förmåner till styrelseledamöter, revisorer och ersättare. 

✓ Ansvarsfrihet om revisor inte tillstyrkt sådan. 

✓ Förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang. 

✓ Frivillig likvidation. 

✓ Fusion och fission av företag. 

✓ Försäljning av företag, eller del av företag, eller sådant företags rörelse. 

Kommunalförbund 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Kommunstyrelsens ekonomi- och medelsförvaltning 

Kommunstyrelsen ska fullgöra följande uppgifter avseende ekonomi- och medelförvaltning. 

✓ Ansvara för kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige fastställda 

riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 

uppgiften ingår även att bevaka att kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i 

tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

✓ Ansvara för kommunens övriga ekonomiska förvaltning. Denna förvaltning omfattar 

underhåll och förvaltning kommunens fasta och lösa egendom, se till att kommunens 

försäkringsbehov är tillgodosett samt kommunens egen donationsförvaltning och, efter 

samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av 

den nämnden. 

✓ Upprätta förslag till budget i enlighet med KL. 

✓ Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning. 

✓ Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning. 

✓ I enlighet med av kommunfullmäktige fastställda särskilda riktlinjer förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser. 

✓ Överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736) 

om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. 
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Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt spellagen 

(2018:1138) och har rätt att besluta om avgifter/taxa i ärenden om licens, tillstånd, 

registrering och tillsyn enligt denna lag. 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden, 

✓ ta upp lån inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer, 

✓ lämna borgen inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer, 

✓ på begäran av annan nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och 

andra riktlinjer, 

✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och 

lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, 

✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 

✓ tillstånd att använda kommunens vapen, 

✓ avge yttrande och besluta i ärende som inte är av principiell betydelse för den kommunala 

självstyrelsen om angivet slutdatum för yttrande/beslut inte medger att ärendet behandlas 

på sammanträde med kommunfullmäktige, 

✓ anta prislista för räddningstjänstens externa tjänster, såsom insatser av personal, tjänster, 

transporter, tillstånd, uthyrning av materiel m.m.  

✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Personalpolitiken 

Kommunstyrelsen ska ha hand om sådana frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat. 

✓ Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

✓ Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad avser 11 

- 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 

verksamhetsområden. 

✓ Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser avseende 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

✓ Besluta om stridsåtgärd. 

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

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i detta reglemente under punkten 2.2 

Krisledningsnämnden och nämnden har enligt detta reglemente rätt att överta beslutanderätt 

från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden anser det nödvändigt i den 

uppkomna krisen. 
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Kommunstyrelsen har, enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146), rätt att utse minst en (1) 

ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig och krigsfara finns i lagen 

(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 

under krig eller krigsfara m.m. 

Arbetslöshetsnämnd 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Arkivmyndighet 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 

kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. 

Webbaserad anslagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla. 

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 

webbplats. 

Författningssamling 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen såväl 

avseende föreskrifter enligt 8 kap. 13 § KL som andra typer av dokument och ser till att denna 

hålls tillgänglig i lagstadgad form. Enligt detta reglemente ansvarar nämnderna dels för att 

beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser, 

dels för att kommunstyrelsen underrättas om ändringen och dess innehåll så snart en 

uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 

uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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2.2 Krisledningsnämnden 

Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller bestämmelserna i 

KL och detta reglemente. 

Sammansättning 

Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Ledamöter 

respektive ersättare är samma personer som är ledamöter respektive ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Krisledningsnämndens administration hanteras av kommunstyrelseförvaltningen. 

Krisledningsnämndens uppgifter 

Krisledningsnämnden är kommunens ledningsfunktion under extraordinära händelser i 

fredstid. Med en extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, 

innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun. 

Krisledningsnämnden ska se till att kommunens verksamhet/-er bedrivs i enlighet med de 

ramar och det styrdokument som kommunfullmäktige har antagit för kommunens arbete med 

krisberedskap, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta 

reglemente. 

Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de 

förvaltningsresurser som den begär. Dock ska nämnden se till att samhällsviktig verksamhet 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter 

som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Krisledningsnämnden ska tillse att kommunen under en extraordinär händelse ska kunna stå 

värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), kunna ta fram en samlad lägesbild 

och verka för att information till allmänheten samordnas. 

Inkallande av krisledningsnämnden 

Ordförande eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden ska bedöma/besluta om när 

en extraordinär händelse föreligger och då kalla in nämnden. 

Om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, får ordförande eller, om ordföranden 

har förhinder, vice ordföranden, fatta nödvändiga beslut som därefter snarast ska anmälas till 

nämnden. 

Övertagande av övriga nämnders verksamhet 

När krisledningsnämnden är i funktion får den besluta att överta en annan nämnds 

verksamheter och därmed fatta beslut i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till den 

extraordinära händelsens omfattning. Beslutet ska anmälas till närmast följande 

kommunfullmäktigesammanträde.  

De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation/verksamhet ska hanteras i denna 

och därmed inte övertas. 
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För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som 

skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen. 

Den som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller åtgärder 

under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har tystnadsplikt enligt 7 kap 1 § 

lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap samt, i förekommande fall, enligt 15 kap. 2 § eller 18 

kap. 13 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting 

Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en 

extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat landsting med hälso- 

och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra 

kommunen eller landstinget. 

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har 

vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära 

händelsen. 

Krisledningsnämnden får fatta beslut, enligt 4 kap 3 § lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, om att 

lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild. 

Avveckling/upphörande av verksamhet 

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den 

extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om 

kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 

krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.  

Ett beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av 

kommunfullmäktige. 

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska en skriftlig redovisning av 

händelseförlopp, kostnader samt utvärdering lämnas till kommunfullmäktige så snart som 

möjligt. 

Kommunfullmäktige beslutar om en nämnd, genom krisledningsnämndens övertagande av 

nämndens beslutanderätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom 

beslut av krisledningsnämnden. 

Rapportering och uppföljning 

Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande 

kommunfullmäktigesammanträde. 

Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan 

myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseut-

vecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 

åtgärder. 
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2.3 Barn- och utbildningsnämnden 

Sammansättning 

Barn- och utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och (9) ersättare. 

Utskott 

Barn- och utbildningsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha fyra (4) 

ledamöter och fyra (4) ersättare. 

Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom barn- och utbildningsnämndens 

nedan angivna ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad 

och/eller övriga ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Inom arbetsutskottet väljer barn- och utbildningsnämnden för den tid nämnden beslutar bland 

utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för längre tid får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot i utskottet 

att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av barn- och utbildningsnämnden vid 

valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 

tagits upp i barn- och utbildningsnämndens protokoll från valet. 

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

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som kommun-

fullmäktige har bestämt. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett individutskott, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott 

begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelsen ska 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 

behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast 

digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 

annat sätt. 

Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart 

bereder ett ärende inför beslut i barn- och utbildningsnämnden. 
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 

ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 

dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 

brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  

 

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt  

✓ skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom området för skolformerna  

förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, samt 

fritidshem och pedagogisk omsorg, 

✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende  

✓ den kommunala musikskolan.  

✓ bidrag och stöd till föreningslivet, i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige 

fastställt. 
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2.4 Miljö- och byggnämnden 

Sammansättning 

Miljö- och byggnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. 

Miljö- och byggnämndens verksamhet 

Miljö- och byggnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt såväl plan- och 

bygglagen (2010:900), med undantag för planläggning av mark och vatten, miljöbalken 

(1998:808), som annan lag eller författning inom plan- och byggområdet och/eller miljö- och 

hälsoskyddsområdet. 

Miljö- och byggnämnden ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och 

fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt följande lagstiftning 

✓ lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, 

✓ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 

✓ smittskyddslagen (2004:168), 

✓ strålskyddslagen (2018:396), 

✓ livsmedelslagen (2006:804), 

✓ alkohollagen (2010:1622), 

✓ lag om tobak och liknande produkter (2018:2088),  

✓ lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 

✓ livsmedelslagen (2006:804), 

✓ lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

samt övriga till respektive område hörande författningar och förordningar. 

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen 

(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens myndighetsansvar i 

renhållningsfrågor enligt 15 kap miljöbalken (1998:808).  

 

Miljö- och byggnämnden ska i övrigt ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende 

prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens och/eller undantag från av kommun-

fullmäktige antagen och vid varje tidpunkt gällande renhållningsordning. 

 

Miljö- och byggnämnden ska för de ärenden som nämnden ansvarar för även besluta om: 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Miljö- och byggnämnden omfattas inte av den ändrade politiska organisationen från den 1 

januari 2020 till och med 31 december 2020. Därför förblir nämndens politiska organisation 

oförändrad.   
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2.5 Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammansättning 

Samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 

Nämnden ska ha ett utskott men ingen (ärende)beredning inför utskottet och nämnden, 

utskottet kommer istället att vara det beredande organet, se punkten utskott nedan. 

Utskott 

Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha tre (3) ledamöter 

och tre (3) ersättare.  

Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom nämndens nedan angivna 

ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga 

ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.  

Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 

nämndens protokoll från valet. 

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

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den i ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt.  

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas.  

Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott 

begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelse ska 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 

behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast 

digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet.  

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 

annat sätt.  

Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart 

bereder ett ärende inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden. 
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 

ordförande, ska beredas av utskottet. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas 

upp på dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte 

så brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt  

✓ lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, 

✓ kamerabevakningslagen (2018:1200),  

✓ lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 

✓ lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende, 

✓ fastighets- och lokalförvaltning, 

✓ lokalförsörjning,  

✓ utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

✓ köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 

villkor i övrigt, 

✓ extern förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov, 

✓ driften av kommunens anläggningar, lokaler, gator, vägar, parker och allmänna platser, 

✓ den interna kost- och lokalvårdfunktionen i den omfattning som efterfrågas internt av 

kommunens verksamheter, 

✓ ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) avseende den kommunala planläggningen 

av hur mark och vatten ska användas och markens lämplighet för bebyggelse och 

bebyggelsens utformning, samt översikts- och detaljplanefrågor och de uppgifter som kan 

aktualiseras i anledning härav, 

✓ ärenden om gatukostnad enligt 6 kap 24 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900), 

✓ lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet som bibliotek, simhall, ishall och 

fritidsgård, 

✓ mätnings-, kart- och GIS-verksamhet. 

✓ Kost till barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium. 

✓ Kost till äldre på särskilda boende och i ordinärt boende. Avgift tas ut för kost till äldre 

enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige efter förslag från 

Samhällsbyggnadsnämnden. Innan större taxehöjningar görs bör samråd ske med Hälsa 

och omsorgsnämnden. 

✓ Lokalvård 

✓ Passersystem 

✓ Fordonsansvar för kommunens fordon med undantag för räddningstjänstens 

✓ Telekommunikation, fiber och bredband 
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende, 

✓ mark- och exploateringsfrågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning härav, 

✓ tillväxtfrågor och företagslotsning 

✓ miljöstrategiska och ekologiska frågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav, 

✓ energi- och klimatfrågor, 

✓ energirådgivning, 

✓ upplåtelse av allmän plats, 

✓ allmänna lokala ordningsföreskrifter, 

✓ lokala föreskrifter för gaturenhållning och skyltning, 

✓ lokala och regionala kommunikationer och trafikförsörjning, 

✓ handläggning och beredning av renhållnings- och avfallstaxa inför kommunfullmäktiges 

beslut. 

✓ Adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt kommunens 

institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

✓ Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande. 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunens beställarfunktion/kontakt gentemot de 

delägda aktiebolagen Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Östra Göinge Renhållnings AB. 

Delegering från kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman enligt lagen 

(1998:814) om gaturenhållning och skyltning. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden 

✓ antagande av planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) som utarbetats enligt 

standardförfarande och inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

✓ ansökan om förrättning för exploateringssamverkan,  

✓ ansökan om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen 

(1973:1149) som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett 

ändamålsenligt sätt,  

✓ namn- och adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt 

kommunens institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om 

lägenhetsregister. 

✓ Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande. 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 
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2.6 Hälsa- och omsorgsnämnden 

Sammansättning 

Hälsa- och omsorgsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 

(Ärende)beredning och individutskott 

Hälsa- och omsorgsnämnden ska endast ha (ärende)beredning inför nämndens sammanträden. 

För behandling av individärenden ska nämnden ha ett individutskott som dock inte ska 

likställas till ett arbetsutskott. 

 

Följande deltagare ska vara med på beredningarna: 

✓ Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice ordförande, 

✓ En av nämnden vald representant från Sverigedemokraterna, 

✓ Verksamhetsansvarig, 

✓ Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten, 

Den eller de tjänsteman (tjänstemän) som ordförande, i mån av tid i samråd med vice 

ordförande, finner lämplig för att diskutera de frågor som kommer upp på beredningen. 

Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. 

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Inom individutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande. 

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

fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 

ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid individutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 

nämndens protokoll från valet av individutskottsförtroendevalda. 

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

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Individutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i utskottet 

begär det. 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till individutskottets sammanträde. Kallelsen 

ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 

behandlas. Alla handlingar avseende utskottet hanteras digitalt och distribueras endast digitalt 

till ledamöter och ersättare i utskottet. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 

annat sätt. 

Individutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är 

närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras. 

Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 

ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 

dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 

brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  

 

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Hälsa- och omsorgsnämndens verksamhet 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter  

✓ enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom området 

äldreomsorg och socialpsykiatri för vuxna över 18 år2.  

✓ enligt såväl hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som annan lag eller författning inom 

området i kommunens särskilda boenden, personer med funktionsvariationer samt för 

personer som bor i ordinärt boende, s.k. hemsjukvård.  

✓ enligt såväl lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som annan 

lag eller författning inom området. 

✓ enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende 

✓ POSOM 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 

administration och samordning av det kommunala pensionärsrådets och rådet för personer 

med funktionsvariationer sammanträden. För båda dessa råd finns av kommunfullmäktige, 

den 11 mars 2019, § 16 respektive den 11 februari 2019, § 17, antagna reglementen.  

 
2 Med undantag för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 

(22) år, och annan lag eller författning inom området. 
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2.7 Valnämnden 

Utöver vad som föreskrivs i KL och vallagen (2005:837) gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

Sammansättning 

Valnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.  

Valnämndens verksamhet 

Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på en valnämnd samt ansvara för 

genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen 

(1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. 

Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och ska fortlöpande 

följa upp och föreslå eventuella förändringar i kommunens indelning i valdistrikt. 

Valnämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler.  

Valnämnden svarar för information om sin verksamhet. 

Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 

sitt verksamhetsområde. 

Delegering från kommunfullmäktige 

Valnämnden beslutar i följande grupper av ärenden. 

✓ förhyrning av vallokaler,  

✓ rekrytering av och ersättning till röstmottagare till såväl förtidsröstning som valdag eller 

motsvarande, 

✓ upphandling av de varor och/eller tjänster som kan behövas för fullgörande av nämndens 

skyldigheter i samband med allmänna val och folkomröstningar inom kommunen. 
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