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Kommunfullmäktige 
 

    Dnr KS-2019-490 

§ 7. Antagande av reglemente för styrelse och nämnder  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för styrelse och nämnder. (Bilaga 5) 

Kommunfullmäktige beslutar om en budgetförflyttning under året mellan nämnderna för att 
samla bidrag till föreningar under kultur- och fritidsnämnden. (Bilaga 6) 

 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige ska enligt 6 kap. 2 § kommunallagen fastställa nämndernas verksamhetsområden 
och inbördes förhållanden. Detta görs genom reglementen. Kommunen har tidigare haft ett 
reglemente per nämnd/styrelse (utom valnämnden). Förslaget innebär att istället ha ett 
reglemente som täcker alla delar. Det finns två skäl till detta. Dels är arbetsformerna i 
nämnderna desamma. Genom att ha de på ett ställe blir det tydligare att vi arbetar på samma 
sätt och vid ändringsbehov behöver inte fem reglementen ändras. Dels kräver ändringar i ett 
reglemente nästan alltid en analys av om ändring behövs i något annat reglemente. Ändringen 
initierades på grund av ändringar som behövdes utifrån beslut om lokalöverföring där det blev 
tydligt att reglementena inte alltid har setts som en helhet bestående av fem delar.  

Överlag innebär inte förslaget till reglemente några förslag till ändringar i ansvar eller 
arbetsformer. De ändringar som föreslås är:  

 Taxor och avgifter har varit delegerade i vissa fall. Förslaget innebär att detta helt tas 
bort. Generellt får inte taxor och avgifter delegeras från fullmäktige. Det finns vissa 
undantag och då ska tydliga riktlinjer finnas. För att undvika risken för alltför 
långtgående delegation och risken att liknande tjänster har olika taxor (t.ex. hyra lokal 
från barn- och utbildningsnämnden eller kultur- och fritidsnämnden) föreslås att alla 
taxor och avgifter lyfts till fullmäktige. Detta innebär inte att beslut måste ske årligen, 
koppling till uppräkningsindex finns exempelvis redan inom SN:s område.  

 Kultur- och fritidsnämnden föreslås hantera alla ansökningar om bidrag från 
föreningar. Syftet är att föreningar ska ha en väg in och att alla ska behandlas 
likvärdigt. Detta innebär inte att övriga nämnders perspektiv inte ska finnas med i 
bedömningen när det är relevant. Ändringen omfattar föreningars ansökningar om 
verksamhetsbidrag samt kostnadstäckning för taxor och avgifter. Här ingår inte bidrag 
som betalas ut av tekniska förvaltningen till samfällighetsföreningar t.ex. för årensning 
och vägbidrag till vägföreningar.  

 Valnämnden har saknat reglemente. Det måste finnas en valnämnd enligt lag, så det 
krävs inte att valnämnden omfattas av reglementet. Det underlättar dock att det är 
tydligt att arbetsformerna är desamma som för övriga nämnder.  

 Alla ändringar har markerats. Kommentarer finns i dokumentet till samtliga ändringar. 
Röd text är tillägg, röd överstruken text är strykningar.  
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Reglementet har jämförts med Sveriges kommuner och landstings (SKL) förslag till 
reglemente för styrelse och nämnder. Det har lett till flera justeringar och tillägg. 

I arbetet med att ta fram förslaget har samtliga förvaltningar involverats och förslaget har 
remitterats till nämnderna. Under arbetet med förvaltningarna har flera förslag diskuterats 
men konstaterats vara på en nivå som inte ska behandlas i reglemente utan exempelvis i 
rutiner. 

Efter remissutskicket har förslaget att deltagande på distans i kommunstyrelsens och 
nämndernas sammanträden ska vara möjligt vid särskilda skäl ändrats till att det inte ska 
tillåtas. Detta för att det skulle krävas investeringar i teknik för en möjlighet som det i 
dagsläget inte har funnits någon efterfrågan på. Om efterfrågan skulle öka kan detta ändras.  

Beslutsunderlag 

 Förslag till reglemente för styrelse och nämnder med kommentarer 
 Förslag till budgetförflyttning under året mellan nämnderna för bidrag till föreningar 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslag till reglemente 2019-11-05, § 276, och 
skickade det på remiss till barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- 
och fritidsnämnden, socialnämnden och valnämndens presidium.  

Nämnderna har inte lämnat några invändningar eller ändringsförslag. (BUN 2019-12-12 
§ 141, BMN 2019-12-11 § 167, KFN 2019-12-05 § 73, SN 2019-12-11 § 203). 
Socialnämnden är positiva till tillägg att arbetsutskottet bara får handlägga individärenden när 
samtliga ledamöter är närvarande. Valnämndens presidium har inte lämnat skriftliga 
synpunkter.  

Beslutet skickas till 

 Webbredaktör, för publicering på webbplatsen 
 Samtliga nämnder 
 Samtliga enheter under kommunstyrelsen 

  


