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Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 

 

Sammansättning  

§ 1 

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 

Ledningsfunktionen 

§ 2 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. 

§ 3 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 

1. utvecklingen av den kommunala demokratin 
2. personalpolitiken och jämställdhet i arbetslivet 
3. den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 
4. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 
5. långsiktig energiplanering samt främjandet av god energihushållning 
6. miljövårds- och naturvårdspolitiken, införandet av miljöledning i kommunens egen 

organisation samt att verka för en god miljö i kommunen 
7. trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 
8. informationsverksamheten 
9. arbetet med att utveckla det kommunala regelverket 
10. arbetet med att effektivisera administrationen och övrig organisation 
11. utvecklingen av informationsteknik- system och kommunikation 
12. utvecklingen av medborgar- och brukarinflytande 
13. krisberedskapsfrågor och säkerhetsskyddsfrågor 

 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa: 

14. socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas samt verka för att 
övrig för verksamheten reglerad lagstiftning uppfylles 

15. den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och 
sjukvård 
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16. skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 
17. kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksamhet i 

kommunen 
18. kommunal teknik och lokala trafikfrågor 

 

Styrfunktionen 

§ 4 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar 
i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

2. övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning 
handhas rationellt och ekonomiskt 

3. tillse att uppföljning sker till kommunfullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 

4. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och cheferna för 
nämndkontoren 

5. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi, och 
efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen 

6. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i 

7. utfärda riktlinjer för personalpolitik och personaladministration. 
 

Kommunstyrelsens övriga verksamheter 
 

Ekonomisk förvaltning 

§ 5 

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av 
kommunfullmäktige meddelade riktlinjer för denna.  

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt att vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att: 

1. ansvara för den ekonomiska förvaltningen av kommunens fasta egendom  

Bilaga 8, KF § 50/2020 
Sida 6 av 31



 
osthammar.se 

 

2. ansvara för den lösa egendom som ej anförtrotts annan nämnd 
3. tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 
4. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.  
5. svara för kommunens upphandlingspolicy med regler och anvisningar 

 

Arbetsgivarpolitiken 

§ 6 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen och dess 
arbetstagare. 

Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar arbetsgivarpolitiken inom kommunen. 
Kommunen ska arbeta för likabehandling, mångfald, inkludering och jämställdhet i arbetslivet 
samt mot olaga diskriminering i arbetslivet. 

Bland annat ska styrelsen föra kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat: 

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

 förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11 – 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra 
nämnders verksamhetsområden, 

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

 besluta om stridsåtgärd, 
 lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 
 besluta om anställningsstopp som omfattar mer än en nämnd, 
 besluta om angelägna kommunövergripande arbetsmiljö- och hälsofrågor, 
 utfärda riktlinjer och anvisningar inom det personalpolitiska området. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens pensionsmyndighet. 

 

Kommunstyrelsen som verksamhetsansvarig nämnd 

§ 7 

Kommunstyrelsen ansvarar för teknisk verksamhet; 

1. Kommunens mark och fastigheter inklusive fastighetsskötsel, investeringar och 
underhåll 

2. Tillhandahålla verksamhetslokaler åt kommunens samtliga verksamheter i egenregi 
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3. Gator, parker och allmän platsmark samt skog och annat markinnehav 
4. Vatten och avloppsverksamhet 
5. Avfallshantering och renhållningsverksamhet 
6. Måltidsverksamhet 

 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

§ 8 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd  

Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan för låne- och bidragsgivning till bostadsförsörjningens 
främjande 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente. 

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till 
att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.  

Kommunstyrelsen svarar för registrering och tillstånd enligt lotterilagen. 

Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personuppgifter som styrelsen för i sin 
verksamhet och förfogar över. 

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för verksamhet inom Säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

 

Krisledningsnämnd 

§ 9 

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Krisledningsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

 arbetet enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap. 

 arbetet enligt förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap. 

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

Vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får krisledningsnämnden överta 
delar eller hela verksamhetsområdet från övriga nämnder i den utsträckning som 
krisledningsnämnden finner nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning. 
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Övrig verksamhet 

§ 10 

Kommunstyrelsen har vidare hand om: 

1. sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen, 

2. turism och besöksnäring 
3. gymnasieskola som bedrivs inom ramen för Gimo utbildnings AB (Wilhelm Haglunds 

gymnasium), 
4. driften av daglig verksamhet enligt LSS i egen regi, 
5. kommunens centrala informations- och kommunikations verksamhet, 
6. inköps- och upphandlingsverksamhet 
7. konsumentvägledningen, 
8. utveckling av kommunstyrelsens regelverk och utformningen av kommunfullmäktiges 

handlingar, 
9. granskning, informations- och kunskapsuppbyggnad i frågan om slutförvar för använt 

kärnbränsle 
10. Trygg i Östhammars kommun (TRÖ) 
11. Kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta (KPF) 
12. utvecklingsgrupperna 
13. internationella kontakter och EU-frågor 
14. gästhamnar samt campingar  
15. de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 

nämnd. 
 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 11 

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

1. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som 
kommunfullmäktige angivit. 

2. ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen. 
3. låne- och bidragsgivning avseende bostadsförsörjningen. 
4. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige 

fastställt. 
5. sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 

talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

6. avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.  

7. utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående heraldiska vapen. 
8. rätt att omdisponera medel inom de av kommunfullmäktige fastställda 

anslagsnivåerna. 
9. köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel med en kostnadsram på köp och 

försäljningspris på högst 1 000 000 kronor (en miljon kronor) och ett taxeringsvärde 
på högst 750 000 kronor (sjuhundrafemtiotusenkronor)  
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Köp, försäljning eller byte av mark som enligt översiktsplan eller detaljplan ska 
användas till gator, vägar eller annan infrastruktur. 

10. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom i 
högst 10 år. 

 

Ansvar och rapporteringsskyldighet  

§ 12 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

  

Bilaga 8, KF § 50/2020 
Sida 10 av 31



 
osthammar.se 

 

Barn – och utbildningsnämnden  
 

Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen ska följande gälla i 
Östhammars kommun: 

 

Sammansättning 

§ 13 

Barn- och utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden 

§ 14 

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige anger 
fullgör barn- och utbildningsnämnden kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet 
för barn och ungdom enligt Skollagen (2010:800) och tillämpliga skolförordningar. 

Barn- och utbildningsnämndens uppgifter omfattar skolformerna: 

 Förskola 
 Förskoleklass 
 Grundskola 
 Grundsärskola 
 Gymnasieskola 
 Gymnasiesärskola 
 Vuxenutbildning 

 

I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, 
grundskolan och grundsärskolan. Vidare omfattas vissa särskilda utbildningsformer och annan 
pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet. 

I ovanstående ansvarsområden ingår också att bevilja tillstånd, utöva tillsyn och ge bidrag till 
fristående verksamheter i enlighet med skollag och skolförordningar. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar också för den frivilliga musik- och 
kulturundervisningen som bedrivs inom den kommunala Kulturskolan. 

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning enligt skollagen, skolförordningen, 
gymnasieförordningen m fl., samt för övriga myndighetsbeslut och huvudmannafrågor som 
förekommer inom nämndens ansvarsområde. 
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Delegering från kommunfullmäktige 

§ 15 

Barn- och utbildningsnämnden ska besluta i följande ärenden: 

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige har 
fastställt 

 omdisponering av medel inom de av kommunfullmäktige fastställda anslagsnivåerna 
 

Allmänna skyldigheter 

§ 16 

Barn- och utbildningsnämnden ska hålla sig informerad om uppväxtvillkoren för barn och 
ungdomar och vidta åtgärder för att förbättra dessa inom nämndens ansvarsområden 
barnomsorg och utbildning. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för: 

 information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden 
 personuppgifter som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden 
 diarieföring och arkivvård enligt arkivreglemente 
 reformering av nämndens regelbestånd. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har vidare hand om: 

 att föra kommunens talan i mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde 
om inte kommunfullmäktige beslutar annat 

 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som har tilldelats nämnden. 
 

Ansvar och rapportskyldighet 

§ 17 

Barn- och utbildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning, ingångna avtal samt bestämmelserna i detta reglemente. 

Barn- och utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt 
rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
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Bygg- och miljönämnden  
 

Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen ska följande gälla. 

 

Sammansättning 

§ 18 

Bygg- och miljönämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

 

Bygg- och miljönämndens ansvarsområde 

§ 19 

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar bygg- 
och miljönämnden för: 

 kommunens uppgifter inom plan-, byggnadsområdet, allt i enlighet med Plan- och 
bygglagen, samt i erforderlig utsträckning tillämpa och förhålla sig till annan berörd 
lagstiftning. 

 kommunens mättekniska verksamhet för uppgifter inom plan- och byggområdet.  
 kommunens uppgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och 

lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 att genomföra strategisk planering. 
 att utföra kommunens uppgifter inom miljö-, livsmedels, smittskydds-, och 

hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullföljas av den 
kommunala nämnden och inte regleras i annan nämnds reglemente. 

 prövning, tillsyn och kontroll enligt föreskrifter i EG-direktiv och förordningar samt 
svenska lagar, förordningar och föreskrifter inom nämndens ansvarsområde. 

 myndighetsutövning samt för övriga myndighetsbeslut och huvudmannaskapsfrågor 
som förekommer inom nämndens ansvarsområde. 

 trafikuppgifter som avses i 1§ Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 
 

Delegering från kommunfullmäktige   

§ 20 

Bygg- och miljönämnden ska besluta i följande ärenden: 

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt. 
 tillstånd- och tillsynsärenden enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter 

samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 anta, ändra eller upphäva planer som handläggs 

a) enligt standardförfarande, begränsat standardförfarande, samordnat förfarande, 
förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden samt förenklat 
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standardförfarande vid upphävande av detaljplan i enlighet med bestämmelserna i 
PBL.  

b) då planen överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller 
motsvarande översiktliga beslutsunderlag. 

 

En förutsättning är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att 
bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. 

Nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av kommunfullmäktige fastlagda 
anslagsnivåerna. 

 

Allmänna skyldigheter 

§ 21 

I bygg- och miljönämndens uppgifter ingår att:  

 uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste 
omgivning, samt följa utvecklingen inom kommunen i miljöskydd-, hälsoskydd- och 
smittskyddshänseende samt inom livsmedelskontrollen och arbeta fram de förslag som 
krävs samt medverka i planering där dessa frågor berörs. 

 ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning byggande och fastighetsbildning. 
 ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda. 
 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för: 

 information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden. 
 personuppgifter som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden. 
 diarieföring och arkivvård enligt arkivreglemente. 
 regelreformering inom sitt ansvarsområde. 
 

Talerätt  

§ 22 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som rör 
nämndens verksamhetsområde. 

 

Ansvar och rapportskyldighet 

§ 23 

Bygg- och miljönämnden ska bedriva verksamheten enligt förvaltningslagen. 

Bygg- och miljönämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med: 
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 de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat. 
 de föreskrifter som finns i EG-direktiv, lag eller förordning. 
 ingångna avtal. 
 bestämmelserna i detta reglemente. 
 

Bygg- och miljönämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt 
rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Trafikuppgifter 

§ 24 

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § Lag 
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. 
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Kultur – och fritidsnämnden  
Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för kultur- 
och fritidsnämnden. 

Sammansättning 

§ 25 

Kultur- och fritidsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. 

 

Kultur – och fritidsnämndens ansvarsområden 

§ 26 

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare.  

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar 
kultur- och fritidsnämnden för följande: 

 Ungas mötesplatser  
 Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens område 
 Verksamhet i idrotts-, fritids-, kulturanläggningar 
 Verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och 

fritidsverksamhet  
 Aktivt friluftsliv 
 Stipendier och utmärkelser inom nämndens område 
 Biblioteksverksamhet 
 Evenemang och samordning av dessa 
 Kultur i vård och omsorg 
 Offentlig konst 
 Kulturarvsfrågor som inte åligger annan nämnd 
 Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa 
 Regional och statlig samverkan inom kultur- och fritidsområdet 
 Finskt förvaltningsområde 

 

§ 27 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

 hålla sig underrättad om utvecklingen inom nämndens verksamheter samt ta de 
initiativ och framlägga de förslag som nämnden ser som nödvändiga  

 svara för planerings- och utvecklingsfrågor inom nämndens verksamhetsområde  
 verka för en jämställd kultur- och fritidsverksamhet 
 stimulera ungas delaktighet och inflytande 
 främja tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet för alla 
 tillsammans med föreningar, organisationer och enskilda verka för en meningsfull 

fritid för kommunens invånare 
 

Bilaga 8, KF § 50/2020 
Sida 16 av 31



 
osthammar.se 

 

Målgruppen barn och unga i åldern 7-20 samt äldre ålder 70+ ska prioriteras. 

 

Talerätt 

§ 28 

Kultur- och fritidsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden som rör nämndens verksamhetsområde. 

 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 29 

Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande ärenden: 

 Nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt. 
 Nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av kommunfullmäktige fastställda 

anslagsnivåerna. 
 inom ramen för fastställda normer besluta om bidrag till föreningar, studieförbund och 

organisationer och därigenom medverka till en attraktiv, innehållsrik, geografiskt 
spridd verksamhet inom kultur- och fritidsområdet 

 inom ramen för de medel fullmäktige avsätter i nämndens budget besluta om bidrag 
till föreningar verksamma inom Östhammars kommun utifrån ansökningar om 
verksamhetsbidrag samt kostnadstäckning för taxor och avgifter  

 

Allmänna skyldigheter 

§ 30 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 

 Information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden 
 personuppgifter som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden. 
 Diarieföring och arkivvård enligt arkivreglementet. 
 Regelreformering inom sitt ansvarsområde. 

 

Ansvar och rapportskyldighet 

§ 31 

Kultur- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning, ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt 
rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.   
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Socialnämnden  
 

Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen samt det som föreskrivs i 
socialtjänstlagen ska följande gälla i Östhammars kommun: 

 

Sammansättning 

§ 32 

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

 

Socialnämndens ansvarsområden 

§ 33 

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige anger, 
ansvarar socialnämnden för kommunens socialtjänst samt hemsjukvård enligt: 

 Socialtjänstlag (SoL) 
 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 
 samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning och de uppgifter i övrigt som enligt 

lag ankommer på socialnämnd och som inte särskilt anförtrotts annan nämnd i 
kommunen 
 

Socialnämnden ansvarar för handläggning enligt: 

 Lag om färdtjänst 
 Lag om riksfärdtjänst 
 Skuldsaneringslag 
 Lag om bostadsanpassningsbidrag och Trafikförordning, detta avser endast 

bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för rörelsehindrade (KF § 83/2019)  
 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 34 

Socialnämnden ska besluta i följande ärenden: 

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
 nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av fullmäktige fastställda 

anslagsnivåerna 
 samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning 
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Allmänna skyldigheter 

§ 35 

Socialnämnden ska hålla sig informerad om människors levnadsvillkor och vidta åtgärder för 
att främja: 

 människors ekonomiska och sociala trygghet 
 en god hälsa och en vård på lika villkor 
 jämlikhet i levnadsvillkor 
 ett aktivt deltagande i samhällslivet  

 

Socialnämnden ansvarar för: 

 information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden 
 personuppgifter som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden 
 diarieföring och arkivvård enligt arkivreglemente 
 regelreformering inom sitt ansvarsområde  

 

Socialnämnden har vidare hand om: 

 att föra kommunens talan i mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde 
om inte kommunfullmäktige beslutar annat 

 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som har tilldelats nämnden. 
 

Ansvar och rapportskyldighet 

§ 36 

Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, 
ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente. 

Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur den 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
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Valnämndens uppgifter 
 

Sammansättning 

§ 37 

Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.  

 

Valnämndens ansvarsområden 

§ 38 

Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen (1997:157), 
kommunallagen (1991:900), lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar samt för 
opinionsundersökningar eller liknande förfaranden. 
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Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna 
 

Personalansvar 

§ 39 

Kommunstyrelsen/nämnderna är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. 
Kommunstyrelsen/nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom 
sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i § 6 (arbetsgivarpolitik) i 
detta reglemente. 

 

Behandling av personuppgifter 

§ 40 

Kommunstyrelsen/nämnderna är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också 
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela 
kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämndens registerförteckning enligt artikel 
30 i dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 
Kommunstyrelsen/nämnderna ska utse dataskyddsombud.  

 

Medborgarmotion  

§ 41 

Den som är folkbokförd i kommunen kan skapa eller stödja en medborgarmotion om något i 
Östhammars kommun i kommunens e-tjänst medborgarmotion. När en medborgarmotion 
skapas är det viktigt att förslagsställaren skriver ett förslag som andra kan ta ställning till och 
stödja om de vill.  

Medborgarmotionen granskas innan den publiceras på webbsidan för att se att den följer de 
regler som gäller för medborgarmotioner. Andra kan skriva under en motion först efter att den 
publicerats.  

Om minst 1 % av kommunens folkbokförda invånare skriver under medborgarmotionen 
överlämnas medborgarmotionen till kommunstyrelsen som beslutar hur motionen ska 
hanteras. Nämnderna ska handlägga de medborgarmotioner som kommunstyrelsen beslutat att 
respektive nämnd ska hantera. 

Möjligheten att stödja en medborgarmotion ges under max sex månader.  

När medborgarmotionen har utretts och beslut ska fattas kommer förslagsställaren att bjudas 
in till det sammanträde med kommunstyrelsen/nämnden då medborgarmotionen ska 
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behandlas. Förslagsställaren ges rätt att delta i överläggningen i ärendet rörande 
medborgarmotionen. Beslutet ska delges förslagsställaren och kommunfullmäktige samt 
publiceras på kommunens webbplats. 

Om medborgarmotionen inte genererat namnunderskrifter från 1 % av kommunens 
folkbokförda eller fler under en sexmånaders period så avslutas namninsamlingen. Detta 
noteras på webben och förslagsställaren informeras brevledes.  

Redovisning av pågående namninsamlingar, medborgarmotioner som lämnats till nämnd, 
beslut i kommunstyrelse/nämnd om medborgarmotion och avslutade namninsamlingar på 
grund av att 1 % inte uppnåtts inom sex månader sker till kommunfullmäktige vid tre tillfällen 
per år. 
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Arbetsformer för kommunstyrelsen och nämnderna  
 

Tidpunkt för sammanträden 

§ 42 

Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer dag och tid för sina sammanträden. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammaträde ska göras skriftligen 
hos ordförande och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det 
extra sammanträdet.  

Ordförande ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena 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 ordförandena. Om 
ordförande beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet.  

 

Kallelse till sammanträden 

§ 43 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara 
vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt 
om det inte är olämpligt. Ordförande bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får 
kallelsen ske på annat sätt och/eller inom annan tid. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

När varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordförande kan kalla till 
sammanträde ska den ledamot som varit ledamot i kommunstyrelsen/nämnden längst tid göra 
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern 
äldste ledamoten vara ålderspresident.  
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Öppna sammanträden 

§ 44 

Kommunstyrelsen/nämnden medges rätt att besluta om dess sammanträden ska vara offentliga 
och i och med det även besluta om en allmänhetens frågestund ska hållas i anslutning till 
sammanträdet.  

 

Sammanträde på distans 

§ 45 

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarade på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 14 dagar i förväg anmäla detta till 
kommunstyrelsens/nämndens kansli. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i styrelsen/nämnden. 

 

Närvarorätt vid sammanträden 

§ 46 

Vid kommunstyrelsens/nämndens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteman närvara 
enligt ordförandes avgörande.  

Kommunalråden får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid 
sammanträden i nämnder även om kommunalråden inte är ledamöter eller ersättare i 
nämnderna. Kommunalråden har i sådant fall att iaktta gällande sekretessbestämmelser. Vid 
behandlingen av ärenden enligt socialtjänstlagen som rör enskilda får inte kommunalråden 
delta i eller närvara vid handläggningen. 

 

Insynsplats i kommunstyrelsen 

§ 47 

Parti i kommunfullmäktige som inte har ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen har rätt till 
en insynsplats. Fullmäktige utser förtroendevald till sådan insynsplats samt en ersättare. 
Ersättaren kallas om ordinarie har anmält förhinder. Den förtroendevalde har rätt att få 
närvara under kommunstyrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i 
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besluten samt få sin mening antecknad till protokollet. Vid deltagande i sammanträde utgår 
ersättning enligt kommunens riktlinje för ersättningar till förtroendevalda.  

 

Ordföranden  

§ 48 

Det åligger ordföranden: 

 att leda kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden 
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 
 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

kommunstyrelsen/nämnden vid behov är beredda 
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommunstyrelsen/nämnden 
 bevaka att kommunstyrelsens/nämndens beslut verkställs 

 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

 närmast kommunstyrelsen 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 och kommunens övriga nämnder 
 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall 
 

Nämndens ordförande ska: 

 närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens förvaltning och verksamhet 
 uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och intressen inom 

nämndens verksamhetsområde samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor 

 främja samverkan mellan den egna nämnden och kommunens övriga nämnder 
 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 
 

Presidium 

§ 49 

Kommunstyrelsens/nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs.  
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Ersättare för ordföranden 

§ 50 

Om varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordförande kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som varit ledamot i 
kommunstyrelsen/nämnden längst tid ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem tjänstgöra som ordförande.  

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
under längre tid får kommunstyrelsen/nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.  

 

Kommunalråd 

§ 51 

Nyvalda kommunfullmäktige utser på det första sammanträdet under mandatperioden 
kommunalråd till det antal fullmäktige beslutar. Valet sker efter att val av kommunstyrelse 
har skett.  

Kommunstyrelsens ordförande är finanskommunalråd. Kommunstyrelsens förste vice 
ordförande är andre majoritetsråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande är 
oppositionsråd. 

Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

 

Inkallande av ersättare 

§ 52 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
själv underrätta sin personlige ersättare. Om den personlige ersättaren inte kan delta i 
sammanträdet anmäls detta till kommunstyrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan 
anställd vid kommunstyrelsens/nämndens kansli som underrättar den ersättare som står i tur 
att tjänstgöra.  

Även de ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid sammanträdena och har rätt att delta i 
överläggningarna. Ordförande i kommunstyrelsen/nämnden medges rätt att bevilja icke 
tjänstgörande ersättare att få sin mening, i korta ordalag, antecknad i protokollet.  

 

Bilaga 8, KF § 50/2020 
Sida 26 av 31



 
osthammar.se 

 

Ersättarnas tjänstgöring 

§ 53 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten bör börja tjänstgöra sedan pågående 
ärende handlagts. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i fullmäktiges 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 
turordningen. 

 

Jäv och avbruten tjänstgöring 

§ 54 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna.  

 

Yrkanden 

§ 55 

När kommunstyrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar 
att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter 
får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte kommunstyrelsen/nämnden enhälligt 
beslutar att medge det. Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har 
framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.  
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Omröstning (votering) 

§ 56 

Vid omröstning avges rösterna efter upprop. Upprop sker enligt uppropslistan. Ordföranden 
uppropas och avger sin röst sist.  

Avgiven röst får inte ändras efter det att uppropet och avgivande av röster har förklarats 
avslutade genom klubbslag. Ledamot eller tjänstgörande ersättare som inte varit närvarande 
vid uppropet får efter denna tidpunkt inte utöva sin rösträtt.  

Resultatet protokollförs med en tabell i protokollet alternativt med tabell kopplad till separat 
närvarolista.  

 

Deltagande i beslut 

§ 57 

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 
kommunstyrelsen/nämnden fattar det med acklamation.  

 

Reservation 

§ 58 

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 justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

 

Justering av protokoll 

§ 59 

Nämndernas protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsens protokoll 
justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen/nämnden justerar den. 
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Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

§ 60 

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.  

 

Delgivning 

§ 61 

Delgivning med kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller 
annan anställd som kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

§ 62 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen/nämnden ska på 
kommunstyrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
sekreteraren. Vid förfall för ordförande inträder förste vice ordförande och vid förfall för 
denna inträder andre vice ordförande.  

Kommunstyrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
kommunstyrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på 
kommunstyrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av 
den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.  

 

Underlag och samråd 

§ 63 

Kommunstyrelsen/nämnden och dess utskott får begära in de yttranden och upplysningar från 
kommunens nämnder, beredningar och arbetstagare som behövs för att kunna fullgöra sina 
uppgifter. 

Kommunstyrelsen/nämnden ska samråda med övriga nämnder, andra myndigheter och med 
enskilda föreningar och organisationer som berörs av nämndens verksamhet. 
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Utskott 

§ 64 

Kommunstyrelsen ska tillsätta ett arbetsutskott samt får i övrigt tillsätta de utskott som 
styrelsen bestämmer och fastställa deras uppgifter. Arbetsutskottet består av fem ledamöter 
och fem ersättare.  

Kommunstyrelsens utskott kan vara beredande och/eller ha egna beslutsbefogenheter. Sådana 
beslutsbefogenheter fastställs i styrelsens delegationsordning. 

Har styrelsen beslutat att tillsätta utskott ska bestämmelserna nedan gälla. 

§ 65 

Inom barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden 
samt socialnämnden ska det finnas ett arbetsutskott för respektive nämnd. Arbetsutskottet 
består av tre ledamöter och tre ersättare.  

§ 66 

Kommunstyrelsen/nämnden väljer för den tid kommunstyrelsen/nämnden bestämmer en 
ordförande och en vice ordförande bland utskottets ledamöter. Utskott får utse två vice 
ordförande.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid får kommunstyrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§ 67 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra ska meddela sin personliga ersättare samt 
utskottets kansli, som säkerställer att ersättare inkallas. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i 
den av kommunstyrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

§ 68 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordförande anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.  

§ 69 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Socialnämndens arbetsutskott får handlägga individärenden bara när samtliga ledamöter är 
närvarande.  
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§ 70 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av 
utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag 
till beslut. 

§ 71 

Det som föreskrivs för kommunstyrelsen/nämnderna gällande kallelse, yrkanden, deltagande i 
beslut, reservation samt jäv och avbruten tjänstgöring gäller i tillämpliga delar också 
utskotten.  

Utskottens sammanträden ska protokollföras på samma sätt som nämndernas. Utskottens 
protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Paragrafer som ska justeras omedelbart bör 
redovisas skriftligt innan justering.  
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