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§ 184. Ändring i fullmäktiges arbetsordning och reglemente för 
styrelse och nämnder  

 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar arbetsordning för fullmäktige med föreslagen ändring. (Bilaga 2) 

Kommunfullmäktige antar reglemente för styrelse och nämnder med föreslagen ändring. 
(Bilaga 3) 

 
Ärendebeskrivning 
I samband med en granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut har revisionen 
identifierat vissa brister vad gäller återrapport av verkställighet av beslut, särskilt när de inte 
verkställs eller verkställs med fördröjning. Med anledning av det har revisionen 
rekommenderat ändring i fullmäktiges arbetsordning och förvaltningen har rekommenderat att 
även ändra i reglementet.  

Mot bakgrund av revisionens förslag föreslår förvaltningen att följande ändring införs i 
arbetsordning och reglemente: Beslut som innebär att fullmäktige ger ett uppdrag eller 
beslutar om en åtgärd som ska verkställas ska alltid förses med ett datum då beslutet ska vara 
verkställt samt ska alltid förses med ett datum då fullmäktige ska ha fått återrapport om 
uppdragets genomförande eller åtgärdens verkställighet. Om återrapport ska ske inom ramen 
för årsredovisning eller annan återkommande uppföljning ska det anges, annars ska 
återrapporten utgöra ett eget ärende. Om uppdraget eller åtgärden inte kunnat verkställas ska 
en lägesrapport lämnas vid samma tidpunkt och vid behov även omfatta förslag på ändringar i 
beslutet för att möjliggöra att det verkställs.  

 

I arbetsordningen för fullmäktige införs en ny rubrik och § 45 där ändringen införs. Det kan 
tyckas ologiskt att ha bestämmelsen om återrapportering nästan sist i arbetsordningen. 
Eftersom delar i beslutet ska finnas med redan när förslag lämnas från kommunstyrelsen så 
hör bestämmelsen närmast ihop med expedieringen av fullmäktiges beslut. I de fall där det 
inte finns med något om återrapport i fullmäktiges beslut kan kanslifunktionen lägga upp 
påminnelser trots att det saknas i samband med expedieringen. Avsaknad av detta i beslut kan 
hända exempelvis om ett uppdrag kommer till genom att ledamot yrkar på det i fullmäktige.  

I reglementet införs ändringen under rubriken ”Ansvar och rapporteringsskyldighet” för varje 
nämnd. I reglementet anpassas formuleringen så att det passar i processen, t.ex. att ”Beslut” 
ändras till ”Beslut”.  

Nämnderna har i sina yttranden till revisionen lämnat samma svar och detta ersätter den 
remissrunda som normalt sker vid ändringar i reglementet.  

Övriga ändringar 
Det fanns fel i numreringen av punkterna under § 39, detta är rättat. På presidiets önskemål 
har även en punkt 9. d införts om avslut av debatten.  
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Verkställighet av KF:s beslut om tomtförsäljning kan behöva återspeglas i reglementet.  

Beslutsunderlag 
Förslag till arbetsordning 

Förslag till reglemente för styrelse och nämnder 

Beslutet skickas till 
Webbredaktionen för publicering på kommunens webbplats, sida författningssamling 

Samtliga nämnder 

  


