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Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
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Kommunfullmäktige 

Komplettering, nämnd- och verksamhetsmål med 
indikatorer och målvärden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju kommunövergripande 
målområden med åtta tillhörande fullmäktigemål utifrån den av kommunfullmäktige 
beslutade visionen Perstorp 2030. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att 
ta fram indikatorer och målvärden för de övergripande målen, vilket redovisas i annat 
ärende. Därtill fick nämnderna i uppdrag att ta fram och besluta om nedbrutna mål, 
indikatorer och målvärden för sina verksamheter, och redovisa dessa för fullmäktige. 

Barn- och utbildningsnämnden har liksom kultur- och fritidsnämnden, under våren valt 
att fastställa nämndmål medan man avvaktat nämndspecifika indikatorer och målvärden 
tills verksamhetsmålen formulerats. 

För att kommunfullmäktige ska få en komplett bild av samtliga mål, indikatorer och 
målvärden, beslutades att nämnderna i förekommande fall kompletterar redovisningen 
med verksamhetsmål inklusive indikatorer och målvärden senast den 30 augusti 2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att godkänna föreliggande redovisning av nedbrutna nämnds- och 
verksamhetsmål för barn- och utbildningsnämnden samt för kultur- och 
fritidsnämnden

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20

1

Målområde En öppen och modern kommun i 
framkant

Fullmäktigemål Perstorp ska vara en öppen och 
modern kommun som arbetar 
aktivt med delaktighet, trygghet 
och att minska skillnader, en 
kommun där alla har samma 
rättigheter och möjligheter och 
där mångfald är en tillgång.

Nämndmål Indikatorer Värde 17/18 Värde 18/19 Värde 19/20 Värde 20/21

Antal kränkningsärenden i 
grundskolan ska minska.

3,854 % 3,600 % 3,400 %  3,200 %Perstorps barn och elever ska få 
utveckla sina sociala förmågor 
vilket gör det möjligt för alla att 
känna sig accepterade, 
betydelsefulla och delaktiga i 
samhället.

Öka antalet vårdnadshavares 
inloggning på lärplattformen.

140 600 142 000 144 000 146 000
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20

2

Målområde En kommun för arbete och 
företagande

Fullmäktigemål Det ska vara enkelt att vara 
företagare i Perstorp. 
Kommunens kontakter med 
företagen ska kännetecknas av 
professionellt bemötande, 
servicekänsla och lösningsfokus.
Perstorpsborna ska ha tillgång till 
en varierad arbetsmarknad och 
ges förutsättningar för 
självförsörjande.

Nämndmål Indikatorer Värde 17/18 Värde 18/19 Värde 19/20 Värde 20/21

Alla elever i åk 8 och 9 skall 
genomföra totalt två veckors 
praktisk arbetslivsorientering.

Åk 8: 94 %

Åk 9: 95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Entreprenöriellt lärande och 
upptäckarglädje ska genomsyra 
alla barn- och utbildnings-
nämndens verksamheter. 

Samtliga klasser ska göra minst 
ett företagsbesök under låg- 
respektive mellanstadietiden.  

Ingångsvärde 
saknas

100 % 100 % 100 %
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20

3

Målområde En kreativ kommun för barn och 
unga

Fullmäktigemål Perstorps barn och unga ska få 
det stöd de behöver för att växa 
upp under trygga och jämlika 
förhållanden och utveckla sin 
fulla kapacitet

Nämndmål Indikatorer Värde 17/18 Värde 18/19 Värde 19/20 Värde 20/21

Alla barn och elever ska få 
tillägna sig nya kunskaper på ett 
sätt som väcker nyfikenhet och 
intresse. Gedigna baskunskaper 
och kreativitet ska ge möjlighet 
till lustfyllt och livslångt lärande. 

Andelen elever som är behöriga 
till ett nationellt gymnasie-
program ska öka.

83 % 85 % 90 % 95 %
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20

4

Målområde En kommun för alla

Fullmäktigemål Perstorps kommuninnevånare 
som har behov av stöd och hjälp 
ska få ett professionellt 
bemötande med service och 
engagemang.

Nämndmål Indikatorer Värde 17/18 Värde 18/19 Värde 19/20 Värde 20/21

Elevernas meritvärde i åk 9 ska 
öka.

212 215 220 225

Andel elever i åk. 6 med lägst 
betyget E i matematik och 
svenska ska öka.

Ma: 71,3 %
Sv:   82,5 %

Ma: 75,0 %
Sv:   85,0 %

Ma: 80,0 %
Sv:   90,0 %

Ma: 85,0 %
Sv:   90,0 %

Nationella prov åk 3. Andel 
godkända i samtliga delprov.

Ma: 60,7 %
Sv:   62,6 %

Ma: 65,0 %
Sv:   67,0 %

Ma: 70,0 %
Sv:   72,0 %

Ma: 75,0 %
Sv:   75,0 %

Barn och elever i behov av särskilt 
stöd ska få all möjlig hjälp för att 
kunna utveckla sina fulla 
kompetenser och kunskaper. 
Skolan ska på alla sätt leva upp till 
sitt kompensatoriska uppdrag.

Läsförmågan åk 1 ska öka. 94 % 96 % 98 % 100 %
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20

5

Målområde Ett hållbart samhälle

Fullmäktigemål Perstorp ska vara ett hållbart 
samhälle – socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt.

Nämndmål Indikatorer Värde 17/18 Värde 18/19 Värde 19/20 Värde 20/21

Samtliga förskolor och 
grundskolor ska vara Grön flagg 
certifierade.

Försk: 6 av 6

Grundsk: 4 av 5

Försk: 6 av 6

Grundsk: 5 av 5

Försk: 6 av 6

Grundsk: 5 av 5

Försk: 6 av 6

Grundsk: 5 av 5

Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter ska förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande 
demokratiska värderingar. Var 
och en som verkar inom skolan 
ska också främja aktning för varje 
människas egenvärde och respekt 
för vår gemensamma miljö. Elevernas trygghet ska öka utifrån 

resultatet från årliga 
trivselenkäten.

1 Jag har studiero på lektionerna

2 Jag känner mig trygg i skolan.

Åk 4-6: 77,5 %
Åk 7-9: 68,7 %

Åk 4-6: 66,8 %
Åk 7-9: 64,4 %

Åk 4-6: 80,0 %
Åk 7-9: 75,0 %

Åk 4-6: 70,0 %
Åk 7-9: 70,0 %

Åk 4-6: 85,0 %
Åk 7-9: 80,0 %

Åk 4-6: 75,0 %
Åk 7-9: 75,0 %

Åk 4-6: 90,0 %
Åk 7-9: 85,0 %

Åk 4-6: 80,0 %
Åk 7-9: 80,0 %
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20

6

Målområde En kommun med bra arbets-
villkor och attraktiva arbets-
platser

Fullmäktigemål Perstorps kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare med 
attraktiva arbetsplatser. En 
gemensam ledar- och med-
arbetarfilosofi ska efterlevas där 
Engagemang, Service och 
Bemötande är ledorden. 

Nämndmål Indikatorer Värde 17/18 Värde 18/19 Värde 19/20 Värde 20/21

Andel personal med pedagogisk 
högskoleexamen

Förskola: 37 %
Grundskola: 84 %
Fritidshem: 12 %

40 %
86 %
15 %

42 %
88 %
20 %

45 %
90 %
25 %

Barn- och utbildningsnämnden 
ska erbjuda sina medarbetare 
tydlighet avseende uppdrag och 
förväntningar i en organisation 
där mångfald uppmuntras och 
människor möts och samverkar 
utifrån respekt och omtanke.

Personalenkät

1.Jag upplever trivsel och 
gemenskap med mina 
arbetskamrater

2.Jag utvecklas yrkesmässigt och 
personligt i mitt arbete

3.Det förekommer inte 
trakasserier och kränkande 
särbehandling

92,3 %

100 %

77 %

93 %

100 %

80 %

94 %

100 %

82 %

95 %

100 %

83 %
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20

7

Målområde En kommun med god och 
balanserad ekonomi

Fullmäktigemål Resultatet ska varje år uppgå till 
lägst 2 % i förhållande till skatter, 
generella statsbidrag och 
finansnetto. Nivån på resultatet 
behövs för att säkerställa en 
långsiktig god ekonomi, ge 
möjlighet till amorteringar av lån 
och ett handlingsutrymme när 
det gäller investeringar.

Nämndmål Indikatorer Värde 2017 Värde 2018 Värde 2019 Värde 2020

Pedagogkostnadernas andel av 
totala budgeten ska öka.

59,55 % 59,72 % 60 % 60 %

Personaltäthet grundskola. Antal 
elever per lärare (heltidstjänst)

10,9 10,8 10,7 10,6

Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter ska bedrivas på ett 
kostnadseffektivt och ända-
målsenligt sätt och vid behov av 
ekonomiska prioriteringar ska 
följande prioriteringsordning gälla:

1. Kostnader för personal som 
arbetar direkt med barn och 
elever.

2. Kostnader för stöd-
verksamhet (t ex lokal-vård, 
skolmåltider, skol-skjuts, 
vaktmästeri mm).

3. Lokalkostnader.
Personaltäthet förskola. Antal 
inskrivna barn per årsarbetare.

6,4 6,2 6,0 5,8
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E-post Organisationsnr
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Sida
Tjänsteskrivelse 1(1)
Datum Dnr 
2018-08-22Dnr 2012

Kommunledningskontoret
Anders Ottosson, Ekonomichef
anders.ottosson@perstorp.se, 0435-39244

Kommunstyrelsen 

Halvårsbokslut och årsprognos 2018

Sammanfattning

Halvårsresultat
Halvårsresultatet visar på ett positivt resultat på 7,0 Mkr. Semesterlöneskulden visar 
under första halvåret på en ökning med 7,0 Mkr vilket har belastat resultatet, men är en 
följd av mätmetoden och semesterförläggningen och förenlig med god redovisningssed. 
För helåret prognostiseras en ökning av semesterlöneskulden med 2,0 Mkr.

Prognos årets resultat
För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 10,9 Mkr, vilket är 2,6 Mkr 
bättre jämfört med budgeterat resultat om 8,3 Mkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att med godkännande lägga halvårsbokslutet och årsprognosen för år 2018 till 
handlingarna. 

Ulf Bengtsson Anders Ottosson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Ekonomichef

20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN Förvaltning e-post 212000-0910
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

284 85  PERSTORP Torget 1 0435-390 00 vx Förvaltning fax 206-3857 11 16 54-0
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Tjänsteskrivelse 1(1)
2018-09-10 Dnr 2018/192

Dnr 2012
KS
Anders Ottosson, ekonomichef
Anders.ottosson@perstorp.se, 0435-39244

Kommunfullmäktige 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten
Sammanfattning
Revisorernas bedömning av delårsrapporten föreligger.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera revisorernas bedömning av delårsrapporten

Ulf Bengtsson Anders Ottosson

Kommundirektör ekonomichef
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Revisorerna
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Tjänsteskrivelse 1(2)
Datum Dnr 
2018-08-26Dnr 2012

Kommunledningskontoret
Anders Ottosson, Ekonomichef
anders.ottosson@perstorp.se, 0435-39244

Kommunstyrelsen 

Förvärv av fastigheten Poppeln 13 (kommunhuset)

Perstorps kommunhus finns i fastigheten Poppeln 13 med adress Torget 1 sedan fastigheten 
uppfördes 1965. Fastighetsägare är Atsy Fastighets AB. Kommunen förhyr där ca 3.900 m2. 
Hyreskostnaden idag uppgår till 2,1 mnkr per år. Nuvarande hyresavtal för kommunhuset 
löper fram till den 31 december 2020 och uppsägning är möjlig per den 31 december 2018. 
Annars förlängs avtalet ytterligare fem år. I kommunhuset finns förutom 
kommunledningskontoret även socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, kultur- 
och fritidsförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning samt överförmyndarverksamhet. Totalt 
finns ett sextiotal arbetsplatser utöver sessionssal, sammanträdesrum och allmänna utrymmen. 
I övrigt finns lokaler för arkiv, bowlingverksamhet samt budo-, judo och karateverksamhet.   

Fastigheten är i stort behov av både yttre och inre underhåll. I delar utgör bristande underhåll 
arbetsmiljöproblem för medarbetarna, vilket framkommer i skyddsrond 
m. fl. arbetsmiljöåtgärder som genomförs årligen.  Enligt hyresavtalet är kommunen ansvarig 
för inre underhåll medan fastighetsägare ansvarar för grundläggande delar i fastigheten, t ex. 
konstruktion, värme, ventilation och liknande. Ventilationen är underkänd och 
fastighetsägaren  har ett ansvar att åtgärda detta. Det får antas att sådana investeringar 
framgent finansieras genom höjd hyra.

Under hösten 2017 och våren 2018 har möjligheterna att flytta kommunens verksamhet till 
f.d. Brukshotellet utretts. Ett underlag har redovisats för kommunfullmäktige den 30 maj 
2018, som visar att det är tekniskt, finansierings- och verksamhetsmässigt möjligt att 
omvandla Brukshotellet till kommunhus till en uppskattad investeringskostnad om ca 59 
mnkr. Parallellt har kommundirektören efter beslut i fullmäktige i februari 2018 haft 
uppdraget att ta upp diskussion med nuvarande fastighetsägare till Poppeln 13 kring 
kommunens framtida förutsättningar i denna fastighet.

Sådana överläggningar har nu hållits med fastighetsägaren Atsy Fastighets AB, varvid 
Perstorps kommun erbjudits att förvärva fastigheten Perstorp Poppeln 13 till en köpeskilling 
om 25 mnkr. I köpeskillingen ingår att Perstorps kommun åtgärdar och renoverar fastighetens 
ventilation. 

I övrigt finns det ytterligare renoveringsbehov gällande kontor/målning, golvytor, 
uppvärmning/nya radiatorer, byte av fasadplåt/bleck med ny isolering, en del nya fönster och 
taket. Det totala renoveringsbehovet kan uppskattas till ca 20 – 25 mnkr.
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Som underlag för kommande ställningstagande, har Nordier Property Advisors på 
kommunens uppdrag genomfört en oberoende värdering av fastigheten Poppeln 13, (bilaga 1.) 
Marknadsvärdet för fastigheten bedöms här uppgå till 34 mnkr. Perstorps Bostäders VD har i 
samband med utredning av Brukshotellets framtid, genomfört en egen värdering av Poppeln 
13, som indikerar ett marknadsvärde på ca. 29 mnkr (bilaga 2). Den överenskomna 
köpeskillingen om 25 mnkr får därmed anses skälig. 

Den största hyresgästen är Perstorps kommun som förhyr kontor, bowlinghall och 
judo/budolokal. Gällande kontorsdelen förhyrs lokalen till och med 2020-12-31. Om 
hyresavtalet inte sägs upp senast 2018-12-31, förlängs hyresavtalet till och med 2025-12-31.

Med överlåtelsen följer också ett antal externa hyreskontrakt. Systembolaget står för ca 7 
procent av den totala hyresintäkten och hyr 231 m2  butik genom ett hyresavtal som löper till 
och med 2020-09-30.

Apoteket står för ca 7 procent av den totala hyresintäkten och hyr 191 m2  butik genom ett 
hyresavtal som löper till och med 2020-12-31.

Utöver dessa hyresgäster finns en pizzeria, en hårfrisör, ett konditori och en livsmedelsbutik. 

Med ett förvärv av Poppeln 13 får kommunen önskvärd rådighet över fastigheten, som vid ett 
beslut om förvärv föreslås överföras till Perstorp Näringslivs AB. Detta kräver erforderliga 
beslut i bolagets styrelse. Perstorp Näringslivs AB blir således fastighetsägare och ansvarar 
därmed för de externa hyreskontrakt som finns samt de kommande investeringsbehov som 
föreligger för att över tid renovera fastigheten till godtagbart skick framför allt avseende 
arbetsmiljö. Kommunens verksamhet kan därmed fortsatt bedrivas i fastigheten Poppeln 13. 

Förslag till beslut gäller under förutsättning att styrelsen för Perstorp Näringslivs AB ställer 
sig bakom ett förvärv av fastigheten Perstorp Poppeln 13.  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna förvärv av fastigheten Perstorp Poppeln 13 till en köpeskilling om 25 mnkr,

att bevilja Perstorp Näringslivs AB kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån på 25 
mnkr,  jämte därpå löpande ränta och kostnader till och med 2028-12-31, samt

att lånet skall vara upptaget i svenska kronor.

 
Ronny Nilsson Ulf Bengtsson Anders Ottosson
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Perstorp Näringslivs AB
Ekonomichef
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Boendet i centrum!

Avseende eventuellt förvärv av fastigheten Perstorp Poppeln 13

BAKGRUND
Perstorps kommun har förhandlat fram ett förvärvspris, med nuvarande fastighetsägare Atsy 
AB, avseende fastigheten Poppeln 13. Man har kommit fram till ett pris om 25 mkr och huset 
säljes i befintligt skick. Kommunen har låtit extern konsult genomföra en fastighetsvärdering 
som visar på att fastigheten har ett marknadsvärde på 34 mkr +/- 2 mkr. Konsulten som gjort 
värderingen har gjort en okulär besiktning och har uppskattat en kostnad om 4 mkr för att få 
en godkänd ventilation. Nettovärde, efter renovering av ventilation, hamnar således på 30 mkr 
+/- 2 mkr. 

ANALYS
I höstas gjorde jag en enkel värdering på fastigheten och kom fram till ett värde om 29 mkr. 
Skillnaden mellan min och deras bedömning är att min värdering endast är en bild utifrån vad 
jag fick fram från Atsys  årsredovisningar. Värderaren har även tagit hänsyn till om 
hyresnivåer idag är rimliga, räknat in potential i vakanserna och dom har specificerat det 
akuta underhållet, dvs deras värdering är betydligt mer djupgående gjord än min. Min 
värdering är snarare en nuvärdesbild som ska minskas med eftersatt underhåll, i deras fall 4 
mkr, vilket skulle ge ett värde på 29 - 4=25 mkr (2016 års Årsredovisning och 
direktavkastning på 9,25%). Om vi använder direktavkastning på 8 % hamnar värdet på ca 30 
mkr. Sen tillkommer ev. uthyrning av, i dagsläget, vakanta lokaler. Min värdering ligger 
således i paritet med värderarens.

Mest intressant med ett förvärv av fastigheten är när avsikten med förvärvet är att förvalta den 
under lång tid. Värderingarna ovan är marknadsvärderingar och har avkastningskrav mellan 
6-8 %. I detta fall kanske man även ska titta på vad det faktiska värdet för kommunen är, dvs 
vilken driftsnetto behöver vi ha för att klara räntor och avskrivningar. Om jag antar 3 % ränta 
och 2% avskrivning, dvs 5 % så blir värdet ca 54 mkr. 

SLUTSATS 
Den okulära besiktningen tar bara hänsyn till akut underhåll på 4 mkr men utöver det känns 
värdering rimlig avseende hur en annan investerare skulle se på fastigheten. Min egen 
bedömning är att just i detta fall kan man faktiskt jämföra äpplen med päron, dvs eftersom 
avkastningskrav, som en investerare har, är betydligt högre än hur kommunen kan finansiera 
sig. Har kommunen för avsikt att behålla huset i lång tid framöver är värdet därför betydligt 
högre för kommunen än vad marknaden bedömer värdet till.  

Henry Roos
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Vård o omsorg 13 %
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Inform- o Kommunikation 0 %
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Taxeringsvärde, tkr Mark Byggnad Totalt
Lokaler 3 447 10 400 13 847

Summa 3 447 10 400 13 847
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Lokalfördelning Uthyrbar area, m² Fördelning, %

Pizzeria 77 1
Butik 1 567 27
Apotek 191 3
Frisör 38 1
Tobaksaffär 21 0
Kontor 3 502 61
Bowlinghall 350 6
Summa area/andel 5 746 100
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m² andel m² andel tkr kr/m² kr/m² andel**)

Pizzeria 77 1 % 0 0 % 59 760 760 1%

Butik 1 567 27 % 1 181 75 % 384 994 1 164 38%

Apotek 191 3 % 0 0 % 205 1 073 1 073 4%

Frisör 38 1 % 0 0 % 49 1 297 1 297 1%

Tobaksaffär 21 0 % 0 0 % 16 766 766 0%

Kontor 3 502 61 % 0 0 % 1 788 511 650 47%

Bowlinghall 350 6 % 0 0 % 409 1 169 1 169 8%

Summa 5 746 100 % 1 181 21 % 2 910 506 842 100%

 Lokalslag

Utgående hyra*) Bedömd hyra*)Uthyrbar area Därav  v akant
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Driftskostnadspost
2017
[tkr]

2018
Prognos

[tkr]

2018
Bedömt

[tkr]

2018
Bedömt
[kr/m²]

Värme 882 898 898 156
El 214 218 218 38
Vatten 76 77 77 13
Sophämtning 23 23 23 4
Fastighetsskötsel 201 35
Försäkring 57 10
Löpande underhåll 144 25
Summa 1 195 1 216 1 619 282
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 Känslighetsanalys Driftnetto
-5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0%

- 12 kr/m² - 6 kr/m² 0 kr/m² + 6 kr/m² + 12 kr/m²
5,25%  38,7 Mkr  39,4 Mkr  40,1 Mkr  40,8 Mkr  41,5 Mkr

 Direkt- 5,50%  36,7 Mkr  37,3 Mkr  38,0 Mkr  38,6 Mkr  39,3 Mkr
 avkastnings- 5,75%  34,7 Mkr  35,4 Mkr  36,0 Mkr  36,6 Mkr  37,2 Mkr
 krav 6,00%  33,0 Mkr  33,6 Mkr  34,2 Mkr  34,8 Mkr  35,4 Mkr

6,25%  31,4 Mkr  32,0 Mkr  32,5 Mkr  33,1 Mkr  33,7 Mkr

 27 000 tkr

 32 000 tkr

 37 000 tkr

 42 000 tkr

 47 000 tkr

 52 000 tkr

4,25% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 5,75% 6,00% 6,25% 6,50% 6,75% 7,00% 7,25%

Marknadsvärde

Direktavkastning

 32 000 tkr

 33 000 tkr

 34 000 tkr

 35 000 tkr

 36 000 tkr

 37 000 tkr

 38 000 tkr

 39 000 tkr

 40 000 tkr

286 274 261 249 236 224 212

Marknadsvärde

Driftnetto, kr/m²
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BILAGA I  
10 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inflationsantagande 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Lokaler: andel löpande kontrakt 66,4% 64,7% 53,2% 1,0% 0,0% 0,0%

Vakansgrad/hyresrisk lokaler 5,00% 32,25% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

INTÄKTER (kr/m² år 1)
Lokaler (748) 4 300 4 364 4 443 5 080 5 183 5 287

Tillägg fastighetsskatt (20) 116 123 123 123 131 131

Tillägg v ärme, öv rigt (9) 50 51 52 53 55 56

Vakans, hyresförlust -(251) -1 440 -681 -231 -263 -268 -274

Temporära tillägg & rabatter (42) 242 294 294 294 294 294

Summa intäkter, tkr (569) 3 268 4 151 4 682 5 288 5 394 5 493

KOSTNADER (kr/m² år 1)
Drift- och löpande underhåll -(282) -1 619 -1 651 -1 684 -1 718 -1 752 -1 787

Av sättning för periodiskt underhåll -(60) -345 -352 -359 -366 -373 -381

Fastighetsskatt lokaler -(24) -138 -147 -147 -147 -156 -156

Tomträttsav gäld (0) 0 0 0 0 0 0

Summa kostnader, tkr -(366) -2 102 -2 150 -2 190 -2 231 -2 281 -2 324

Driftnetto, tkr (203) 1 166 2 001 2 492 3 057 3 112 3 169
t.o.m år   därefter

Kalkylräntor 8,1% 2018 8,1%

Direktav kastning på sista årets netto 6,00%

Nuv ärde restv ärde år 11, tkr 24 234

Nuv ärde årliga driftnetton år 1-10, tkr 18 135

Akut underhåll -4 000

Hyresgästanpassning, tkr -4 134

Av rundning, tkr -36

Marknadsvärde 34 200 000 kr 

Värdetidpunkt
Uthyrbar area

Marknadsv ärde, kr/m²

Initial direktav kastning 3,4%

Marknadsv ärde/första årets hyra, ggr

Marknadsv ärde/marknadshyra, ggr

Taxeringsv ärde, tkr

Marknadsv ärde/taxeringsv ärde, ggr

(init ial vakans 30,6%)

5 952

6,9

2,5

jul-2018
5 746 m²

13 847

10,5

123



  

BILAGA II  
Hyresgäst Lokaltyp Area m² Löptid Bas- Index Bas

(antal lgh) (enheter) t o m hyra % index kkr kr/m² kr/m² ind-% f-skatt övrigt
Amigos Pizzeria Pizzeria 77 apr-21 54 54 700 700 100 2,44 4,62

(792)
Muhra Ousama Butik 90 apr-21 88 100 323,4 88 982 982 100 3,31

(1 019)
Apoteket Apotek 191 dec-20 172 75 257,3 205 1 073 1 073 100 5,34

(1 101)
Rositas Hårstudie Frisör 38 mar-19 48 100 314,6 49 1 297 1 297 100

(1 297)
Jarrah Serv ice Tobaksaffär 21 okt-18 16 100 313,4 16 766 766 100 0,58

(794)
Systembolaget Butik 231 sep-20 200 100 293,9 220 953 953 100 4,72

(973)
Hörnans Café & Conditori i PerstorpButik 65 sep-19 56 100 259,6 70 1 075 1 075 100 1,57 5,52

(1 184)
Perstorps kommun Kontor 3 502 dec-20 1 788 63 323,4 1 788 511 650 100 90,44

(536)
Perstorps kommun Bowlinghall 350 dec-19 369 369 1 054 1 054 100 7,66 40,25

(1 191)
Vakant Butik 120 1 220 100

Vakant Butik 1 061 1 220 100

TilläggBedömd hyraAktuell hyra
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BILAGA III  
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BILAGA IV  
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BILAGA V  
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Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse
Myrthel Sjöström 2018-08-10

Policy och riktlinjer mot kränkande särbehandling, 
diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier

Bakgrund

Perstorps kommun tar som arbetsgivare avstånd från all form av kränkande särbehandling, 
diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier och därmed ska samtliga arbetsplatser 
vara fria från detta. Nolltolerans ska gälla och alla såväl arbetsgivarrepresentanter som 
medarbetare har ett gemensamt ansvar för att uppnå ett gott arbetsklimat på arbetsplatserna i 
kommunen.

Kommunen har sedan tidigare riktlinjer som härmed uppdateras i stora delar till att följa 
diskrimineringsombudsmannens regler inom området.

Ärendebeskrivning

Perstorps kommun definierar i såväl policy som riktlinjer mot kränkande särbehandling, 
diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier vad som menas inom området.

Stor vikt ska läggas på det förebyggande arbetet och i detta ska samverkan ske på bred nivå 
för att skapa de bästa förutsättningar för att uppnå en god atmosfär med väl fungerande 
normer inom verksamheterna. Policy och riktlinjer klargör förbud mot repressalier i olika 
former.

Vidare beskrivs i policy och riktlinjer om förebyggande, rutiner med åtgärder och råd till 
chefen vid händelse av kränkningar, diskrimineringar och trakasserier. Därutöver ges råd till 
såväl den som blir utsatt, arbetskamrat, facklig företrädare och skyddsombud.

Policy och riktlinjer tydliggör vidare vilka disciplinära åtgärder som kan bli om inte de 
oönskade beteendena upphör.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att anta ”Policy mot kränkande särbehandling, diskriminering, mobbning och sexuella 
trakasserier” samt ”Riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, mobbning och 
sexuella trakasserier” daterade 2018-07-06 att gälla för Perstorps kommun, samt

att tidigare riktlinjer i ämnet härmed upphör att gälla.
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Myrthel Sjöström Ulf Bengtsson
Personalchef Kommundirektör
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Kommunledningsförvaltningen 2018-07-06
Myrthel Sjöström

Policy 
- mot kränkande särbehandling, diskriminering, 

mobbning och sexuella trakasserier
Perstorps kommun tar som arbetsgivaren avstånd från all form av kränkande särbehandling, 
diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier. Grunden för vår människosyn är 
respekt för varje människas unika och lika värde. Varje medarbetare har rätt att känna sig 
sedd, hörd och respekterad på sitt arbete. Policyn gäller i första hand anställda, 
arbetssökande, praktikanter samt inhyrd eller inlånad arbetskraft i Perstorps kommun. I 
tillämpliga delar ska den dock även gälla förtroendevalda och frivilligarbetare.

Kränkande särbehandling definieras enligt ”Med kränkande särbehandling avses 
handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till 
ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap” (AFS 2015:4).

Diskriminering definieras enklast som ”Olika behandling av lika fall” d v s att en person bli 
sämre behandlad än någon annan i en liknande situation. (DO). Inom diskriminering ryms 
vidare att agerandet har ett samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mobbning kan definieras som en serie trakasserier som pågår under en längre tid.

Sexuella trakasserier definieras som ”Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet (DO)  

Perstorps kommuns förebyggande arbete mot kränkningar, trakasserier och diskriminering 
sker oavsett motiv och inriktar sig därför mot alla diskrimineringsgrunder. Genom ett bra 
förebyggande arbete ska Perstorps kommun vara en arbetsplats där medarbetare, chefer och 
förtroendevalda värnar om respekt och trygghet för varje person. Ett kommunövergripande 
mål är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser.

Om tecken på kränkningar, diskriminering, mobbning eller sexuella trakasserier visar sig 
ska åtgärder snarast vidtas och följas upp. Om disciplinära åtgärder är nödvändiga på grund 
av handlingens art ska ett arbetsrättsligt arbete snarast inledas.

Varje medarbetare chef och politiker har ansvar för det förebyggande arbetet mot 
kränkande särbehandling, diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier. Chefer har 
även ansvar för att sprida kunskap kring policyn och de riktlinjer och rutiner som gäller för 
kommunen att arbeta efter. 
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Kommunledningsförvaltningen 2018-07-06
Myrthel Sjöström

Riktlinjer mot kränkande särbehandling, 
diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier  

Perstorps kommun ska vara en arbetsplats fri från kränkande särbehandling, diskriminering, 
mobbning och sexuella trakasserier. Arbetsgivaren har en nolltolerans mot kränkande 
särbehandling, diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier, vilket innebär att dessa 
aldrig kan accepteras i arbetslivet. Alla medarbetare i Perstorps kommun har här ett 
gemensamt ansvar för att skapa ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen. 

Vad är kränkande särbehandling, diskriminering, mobbning och sexuella 
trakasserier? 

Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera medarbetare på ett 
kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens 
gemenskap. Exempel på kränkande särbehandling är förtal av medarbetare eller dennes 
familj, medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information, medvetet ge felaktig 
arbetsrelaterad information, medvetet försvårande av arbetets utförande, förolämpande 
utfrysning eller åsidosättande behandling, förolämpningar, överkritiskt eller negativt 
bemötande i form av hån och ovänlighet riktat mot person, förföljelse, hot, förnedring, 
skapande av rädsla, överdriven kontroll i skadande syfte, administrativa straffsanktioner 
såsom t.ex. omotiverat fråntagande av arbetsuppgifter, oförklarade omplaceringar, tydliga 
försvåranden vid behandling av ansökningar om utbildning eller ledigheter. 

Diskriminering är att trakassera genom ett agerande som kränker någons värdighet och 
agerandet har ett samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskriminering kan till 
exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar. 

Mobbning kan definieras som en serie trakasserier som pågår under en längre tid. 
Mobbning är återkommande kränkningar mot en person eller en grupp. Mobbning kan 
utövas mellan arbetsgivare och arbetstagare, men även mellan medarbetare och från 
medarbetare gentemot chefer.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 
Sexuella trakasserier kan ta sig uttryck som kommentarer och ”runda” ord men det kan 
även röra sig om ovälkomna komplimanger, sexuella anspelningar, tafsande eller annan 
ovälkommen medveten kroppsberöring, könsförnedrande historier och tillmälen, 
ovälkomna förslag på sexuella tjänster eller ett tilltvingat sexuellt förhållande.  
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Kränkande särbehandling, diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier är 
beteenden som är oönskade. Det är viktigt att hen som upplever sig utsatt klargör för den 
som påstås utföra handlingen att beteendet är obehagligt och ovälkommet. I vissa 
situationer kan en handling vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner sig 
utsatt. 

 
För tydlighetens skull bör understrykas att tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter 
och problem i samarbetsrelationerna i allmänhet betraktas som normala företeelser med 
ett ömsesidigt intresse i att lösa det uppkomna. 

Rutiner med åtgärder och råd för att förebygga och hantera kränkande 
särbehandling, diskriminering, mobbning, sexuella trakasserier, 
förekomsten av repressalier och disciplinära åtgärder

 
Att förebygga kränkande särbehandling, diskriminering, mobbning och sexuella 
trakasserier 

På arbetsplatser inom Perstorps kommun ska det vara en god arbetsmiljö utan kränkningar, 
diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier. Chefen har en viktig roll när det gäller 
att forma den atmosfär och de normer som ska gälla på arbetsplatsen. 

  
Genom bred samverkan skapas de bästa förutsättningar för att uppnå en god atmosfär med 
väl fungerande normer inom verksamheten. Samverkan ska präglas av en ömsesidig dialog, 
en öppen kommunikation, respekt för varandra samt en ärlig vilja till att lösa uppkomna 
problem på ett tidigt stadium.  

 
Nedanstående åtgärder är exempel på hur riskerna kan minimeras kring att trakasserier, 
mobbning och kränkningar kan uppstå i verksamheten:  

 
• Skapa normer som uppmuntrar till ett vänligt och respektfullt bemötande på 

arbetsplatsen. I detta arbete utgör samtliga chefer och fackliga företrädare viktiga 
förebilder. 

• Regelbunden översyn av arbetsmetoder, arbetsfördelning, arbetsinnehåll, 
kompetenskrav och befogenheter genom ett reflekterande synsätt på organisationen. 

• Skapa tydlighet kring chefers och medarbetares roller, arbetsuppgifter, skyldigheter 
och rättigheter. 

• Skapa former för ett väl fungerande samverkanssystem på arbetsplatsen med 
arbetsplatsträffen och medarbetarsamtalet som grund.  

• Öka chefers och medarbetares kunskap och medvetenhet kring arbetsgivarens 
inställning avseende kränkningar och trakasserier. 

• Skapa former för informella dialoger för tidig problemlösning såsom 
t.ex. morgonmöte, gemensam fika och aktiviteter utanför arbetstid. 

• Vid den årliga arbetsmiljödagen, enligt kommunens ”Reglemente för 
arbetsmiljöansvar, delegering, uppföljning samt återkoppling av arbetsmiljöarbetet” 
är kränkande särbehandling, diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier 
frågor som alltid ska kommuniceras.

• Kommunledning och huvudskyddsombud tar varje år vid ÅRA (Årlig revision av 
arbetsmiljöarbetet) upp frågor om ev förekomst av kränkningar. Medverkar vid ÅRA 
gör förutom kommunledningen, huvudskyddsombud och chef. 
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• Regelbundet genomförda undersökningar av arbetsmiljön som sker på lämpligt sätt. 
Kan ske genom lokalt enkätverktyg, tempmätning eller medarbetarundersökning. 

 
Åtgärder vid händelse av kränkningar och trakasserier 
När chefen får vetskap att någon har upplevt eller upplever sig utsatt ska chefen undersöka 
vad som har hänt. Vid behov av ytterligare utredningsinsatser sker detta i samråd med HR. 
Utredningen bör genomföras sakligt och opartiskt av någon ojävig person som har 
kompetens inom området. Om utredningen visar att kränkningar eller trakasserier har 
inträffat ska chefen genomföra de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 
fortsatta händelser. 

 
Chefen kan bli uppmärksammad på problemen på olika sätt och av andra personer än den 
som upplever sig utsatt. Om det uppstår en misstanke, till exempel genom rykten eller 
iakttagelser, om att någon känner sig utsatt ska chefen ta reda på om det är så. Det krävs 
alltså inte någon anmälan från den som känner sig utsatt. Om chefen sedan frågar den det 
gäller och får bekräftat att hen upplever sig vara utsatt startar utrednings- och 
åtgärdsskyldigheten. 

 
Det ska särskilt utredas om orsakerna till brister i samarbetet beror på hur arbetet är 
organiserat. Problem i samarbetet beror ytterst sällan på en enda person. Orsaken till det 
inträffade går som regel att finna i arbetets organisation genom att gå igenom 
arbetsmetoder, arbetsfördelning, arbetsinnehåll, kompetenskrav och befogenheter. 
Samtidigt är det viktigt att varje medarbetare är medveten om sin egen möjlighet och 
skyldighet att medverka till att skapa ett gott klimat på arbetsplatsen.   

 
Understrykas kan att vid utredning av kränkande särbehandling är 
arbetsmiljölagstiftningens ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall och reglerar inte 
frågor om kompensation och skuld.  

Förbud mot repressalier

En medarbetare får inte utsättas för repressalier på grund av att personen

• Anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen
• Medverkat i en utredning enligt lagen
• Avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

 
Förbudet gäller också i förhållande till den som hos arbetsgivaren

• Gör en förfrågan om eller söker arbete
• Söker eller fullgör praktik
• Står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad 

arbetskraft.

Den som får repressalier, får kännedom om repressalier för någon ska snarast anmäla detta 
till arbetsgivaren som kan vara chef, chefens chef eller HR.

Det är av största vikt att det vid utredning sker en skyndsam hantering med hög integritet 
och i enlighet med sekretesslagstiftningen.  
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Råd till chefen:  
1. Agera omedelbart! Undersök vad som inträffat. Prata med de inblandade parterna var 

för sig. Om ord står mot ord försök bilda dig en egen uppfattning om vad som har 
skett ur ett objektivt och sakligt perspektiv. Rådgör med HR kring vad som hänt och 
ta ställning till om det finns behov ytterligare utredningsinsatser. Undvik att samla 
hela arbetsgruppen i första skedet. Risken finns då att diskussionen kommer att 
handla om enskild persons skuld. Var beredd att gå till botten med problematiken som 
ligger bakom det inträffade. Se ärligt på din egen del i det som inträffat.  

2. Informera huvudsskyddsombud/skyddsombud eller fackliga företrädare.  
3. Dokumentera vad parterna uppger har inträffat samt alla åtgärder som kan komma att 

vidtas med anledning av händelsen.  
4. Informera berörda parter om den fortsatta handläggningen. 
5. Hänsyn ska tas till de inblandade, både till den som upplever sig utsatt och till den 

som uppges ha utfört handlingen. Erbjud stöd men vidta inga åtgärder ”över huvudet” 
på de inblandade.  

6. Informera arbetslaget i syfte att undvika ryktesspridning. Arbetskamraterna kan delge 
upplysningar som kan vara till nytta för att finna en lösning.  

7. Försök hitta samförståndslösningar där hänsyn tas till alla berörda, både den som 
upplever sig utsatt, den som uppges ha utfört handlingen samt till arbetslaget. Åtgärda 
brister i arbetsmiljön som bedöms kunna vara en del av orsaken till den uppkomna 
situationen.  

8. Vid tecken på ohälsa eller tillbud upprätta arbetsskadeanmälan alternativt 
tillbudsrapport samt vid behov av arbetsanpassning även rehabiliteringsutredning. 

9. I de fall positionerna är låsta och det upplevs som omöjligt att lösa den uppkomna 
situationen eller i situationer av sexuella trakasserier kan tillfällig eller permanent 
omplacering krävas.  

10. Följ upp vidtagna åtgärder och utvärdera händelsen.  

Alla medarbetare kan drabbas av kränkande särbehandling, diskriminering, mobbning 
och trakasserier. Särskilt utsatta kan medarbetare vara som upplevs hota arbetsgruppens 
värderingar och normer.  

 
Råd till den som upplever sig utsatt:  

1. Markera tydligt att du inte accepterar agerandet/handlingen – säg ifrån muntligt 
och/eller skriftligt.  

2. Gör noteringar om det inträffade i form av daganteckningar såsom ett stöd för minnet 
rörande tidpunkter och händelser.  

3. Se ärligt på din egen del i det som inträffat.  
4. Ta kontakt med din chef, HR eller huvudskyddsombud/skyddsombud/facklig 

företrädare Om det är chefen som du upplever utsätter dig för handlingen ta kontakt 
med chefens chef, HR eller skyddsombud/facklig företrädare.   

5. Sök personligt stöd.  
6. Var klar över vilka handlingsvägar du föredrar och undvik offerrollen.  
7. Ta emot erbjudande om hjälp och bearbetning.  
8. Är handlingen av allvarligt slag bör du överväga att göra polisanmälan.  
 

Råd till arbetskamrat:  
1. Uppmärksamma förhållanden i tid. Ta avstånd och säg ifrån.  
2. Ta kontakt med din chef, HR eller huvudskyddsombud/skyddsombud/facklig 

företrädare och berätta om dina iakttagelser.  
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3. Uppträd på ett korrekt sätt mot alla i arbetslaget. Undvik att ta parti. Motverka 
ryktesspridning. Genom ord och handling visar du respekt och verkar för att skapa en 
god arbetsmiljö. 

4. Överlåt åt chefen att hantera sakfrågan. 
 

Råd till facklig företrädare/skyddsombud:  
1. Prata med medlemmen/medarbetaren som upplever sig utsatt. Försök bilda dig en 

uppfattning om vad som har skett ur ett objektivt och sakligt perspektiv. 
2. Uppmana medlemmen/medarbetaren att kontakta sin chef, alternativt chef överordnad 

eller HR. 
3. Informera medlemmen/medarbetaren om vilket stöd den fackliga organisationen kan 

erbjuda.  
 

Disciplinära åtgärder

Om de oönskade beteendena inte upphör, trots åtgärder, eller om kränkningen anses grov, 
kan disciplinära åtgärder komma att vidtas mot den som kränker eller diskriminerar. 
Kontakta alltid HR vid disciplinära åtgärder.

Disciplinära åtgärder handlar om arbetsrättsliga ingripande i enlighet med lag och avtal. Trakasserier, 
diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier betraktas av arbetsgivaren som misskötsamhet.  

Är handlingen av allvarligt slag ska polisanmälan övervägas. Detta sker i samråd med den som är utsatt. 
Grova trakasserier benämns ofredande, sexuellt ofredande eller sexuellt utnyttjande i brottsbalken och är 
straffbelagt.  

Ansvar 

Ansvaret att förhindra och hantera förekomsten av kränkningar, diskriminering och 
trakasserier är chefens och ingår som en del i det totala arbetsmiljöarbetet. Även varje 
medarbetare har ett ansvar att bidra till en arbetsmiljö utan kränkande särbehandling, 
diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier. 

Chefen ska till närmast överordnad chef alltid rapportera om ev anmälningar av kränkande 
särbehandling, diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier. 

 
Hänvisningar 

• AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 
• Diskrimineringslagen 
• Allmänna bestämmelser – kollektivavtal 
• Lagen om anställningsskydd LAS 
• Brottsbalken BRB 
• Perstorps kommuns ”Arbetsmiljöpolicy”  
• Perstorps kommuns ”Reglemente för arbetsmiljöansvar, delegering, uppföljning samt 

återkoppling av arbetsmiljöarbetet”
• Perstorps kommuns ”Riktlinjer för säkerställande av arbetsmiljöarbetet (bilaga 1)”
• Perstorps kommuns ”Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (bilaga 2)”
• Perstorps kommuns ”Jämställdhetsplan” 
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E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN Förvaltning e-post 212000-0910
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

284 85  PERSTORP Torget 1 0435-390 00 vx Förvaltning fax 206-3857 11 16 54-0

Sida
Tjänsteskrivelse 1(1)
2018-08-14 Dnr 2018/171

Dnr 2012
KS
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige 

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
Sammanfattning
Kommunallagen stadgar att kommunfullmäktiges arbete formuleras i en arbetsordning. 
Här ska utöver det som framgår av lag eller annan författning, fullmäktiges 
sammansättning och arbetsformer specificeras.

En översyn av samtliga reglementen har genomförts inför mandatperioden 2019-2022, 
och föreliggande förslag till reviderad arbetsordning tagits fram. Förslaget följer 
Sveriges kommuners och landstings nya mall för kommunfullmäktiges arbetsordning, 
har anpassats efter nya lagbestämmelser framför allt gällande kommunallagen. 

Arbetsordningen gäller från och med den 15 oktober 2018. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta arbetsordningen för kommunfullmäktige att gälla från och med 15 
oktober 2018

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun
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ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

Antaget av kommunfullmäktige 2018-xx-xx
Ersätter arbetsordning antaget av kommunfullmäktige 2011-03-16, § 17 

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i 
denna arbetsordning.

ANTALET LEDAMÖTER 
(5 KAP. 5-7 §§ KL)

1 § Fullmäktige har 35 ledamöter.

PRESIDIUM 
(5 KAP. 11 § KL)

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna 
en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäkti-
ges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december 
månads utgång.

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit le-
damot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ål-
derspresident.

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M.

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presi-
diepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänst-
göringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdra-
get, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget 
vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtro-
endevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska va-
ra skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att 
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den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunsty-
relsens kansli.

TID FÖR SAMMANTRÄDENA 
(5 KAP. 12 § KL)

6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde 8 gånger per år, normalt i januari, mars, maj, ju-
ni, september, oktober, november och december månad. För varje år bestämmer fullmäktige 
dag och tid för sammanträdena.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige 
första gången i oktober.

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 
styrelsens presidium.

EXTRA SAMMANTRÄDE

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena stäl-
la in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.

PLATS FÖR SAMMANTRÄDE

9 § Fullmäktige sammanträder i kommunhusets sessionssal Karpen

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde.

DELTAGANDE PÅ DISTANS 
(5 KAP. 16 § KL)

10 § Fullmäktige 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 senast 6 dagar före sammanträdet anmäla detta till 
fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 
uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 
kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersätta-
re ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehål-
la uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen 
skickas via e-post, om inte skäl talar däremot.

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, 
kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en 
senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige ge-
nast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagi-
vande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I 
ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närva-
rande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska be-
handla ett ärende, om inte annat följer av lag.

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ären-
den som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före samman-
trädet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och er-
sättare före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen un-
der sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträ-
de vid vilket de avses bli ställda.
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ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄT-
TARE

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett samman-
träde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren un-
derrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder upp-
kommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den 
ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring.

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra un-
der ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske 
under pågående handläggning av ett ärende.

UPPROP

19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgäng-
lig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i 
början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att 
det behövs.

PROTOKOLLSJUSTERARE

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträ-
det.

Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ord-
föranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföran-
den vid röstsammanräkningar.

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivan-
det. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 
med i tillkännagivandet.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att 
återuppta det senare under sammanträdet.
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YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA

22 § Rätt att delta i överläggningen har
- kommunalråd
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behand-

ling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behand-

lar ett ärende som beredningen har handlagt,
- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besva-

rar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäkti-

ge behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revi-
sionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberät-
telsen.

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, 
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, reviso-
rerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsam-
ma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i 
den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma 
nämnden och anställda i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar 
vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ord-
förandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett samman-
träde får yttra sig under överläggningarna.

25 § Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får 
yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller 
hon har anmält sig och har blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på 
högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedel-
bart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
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Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 
ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under 
hans eller hennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet.

YRKANDEN

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden ige-
nom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfat-
tats korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt.

DELTAGANDE I BESLUT

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföran-
den, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige 
fattar det med acklamation.

OMRÖSTNINGAR

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att 
justera protokollet.

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet 
sker enligt uppropslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven 
röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 
omedelbart.

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
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En valsedel är ogiltig om den
- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

MOTIONER

31 § En motion
- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
- får inte ta upp ämnen av olika slag,
- väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med full-

mäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträ-
de.

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovis-
ningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT

32 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäk-
tige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

INTERPELLATIONER

33 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till 
styrelsens kansli senast 3 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då 
interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att 
lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sam-
manträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, 
får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige ut-
sedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
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Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av inter-
pellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalför-
bund där kommunen/landstinget är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda 
förutsättningar att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpella-
tionen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

FRÅGOR

34 § En fråga ska
- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
- ges in till ledningskontoret senast kl. 09.00 sammanträdesdagen.

Vad som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte 
vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

BEREDNING AV ÄRENDEN

35 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska behandla ska beredas.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 
av sådana ärenden.

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har 
kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats 
om beredning och remiss av sådana ärenden.

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA

36 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av 
uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds 
reglemente.

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING

37 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET

38 § Presidiet bereder revisorernas budget.

VALBEREDNING

39 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning 
för den löpande mandatperioden.
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Valberedningen består av 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti som finns representerat i 
fullmäktige.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordföran-
de (och en andre vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med 
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ord-
förandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

JUSTERING AV PROTOKOLLET

40 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar var-
je ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han 
eller hon har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

RESERVATION

41 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservatio-
nen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tid-
punkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen 
avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdes-
dag beslutet fattades.

EXPEDIERING OCH PUBLICERING

42 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga 
handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

43 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 
som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommu-
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nens/landstingets anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan 
författning.

FRÅGESTUND FÖR ALLMÄNHETEN

44 § Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter. Sam-
manträdena inleds med allmänhetens frågestund. Om svar ska kunna påräknas vid denna frå-
gestund skall frågan vara skriftlig och ställd till namngiven ledamot senast en vecka före sam-
manträdet. Frågan ska avse ärende inom kommunens kompetensområde och får ej avse en-
skild person.

Fråga kan också framställas muntligen men i sådant fall må svaret få anstå till senare dag.

Vid så kallad frågestund får någon överläggning ej äga rum.
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KS
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunallagen stadgar att styrelsens och nämndernas uppdrag och verksamhet ska 
regleras i ett reglemente som antas av kommunfullmäktige. Här ska utöver det som 
framgår av lag eller annan författning, styrelsens uppdrag från fullmäktige specificeras 
liksom styrelsens sammansättning och arbetsformer.

En översyn av samtliga reglementen har genomförts inför mandatperioden 2019-2022, 
och föreliggande förslag till reviderat reglemente tagits fram. Förslaget följer Sveriges 
kommuners och landstings nya mall för reglementen, har anpassats efter nya 
lagbestämmelser framför allt gällande kommunallagen och dataskyddförordningen, och 
är utformat för att ha samma struktur som övriga reglementen i kommunen. 

Förändringar till följd av parlamentariska gruppens överläggningar inför kommande 
mandatperiod som fullmäktige fastställt i ett principbeslut den 30 maj 2018, § 38, har 
också i förekommande fall inarbetats.

Reglementet gäller från och med den 15 oktober 2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta reglemente för kommunstyrelsen att gälla rån och med den 15 
oktober 2018.

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 
Antaget av kommunfullmäktige 2018-xx-xx
Ersätter reglemente antaget 2009-09-30, § 51 

A. STYRELSENS UPPGIFTER 

ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER 
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhets-
ansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen 
ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kom-
munalförbund.
 
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrap-
portera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte 
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som 
framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

Styrelsen har med stöd av 6. Kap 8 KL getts en förstärkt ställning och får fatta följande beslut 
rörande nämndernas verksamhet:

1. anställningsstopp
2. strategiska personalfrågor
3. stopp för ytterligare investeringar
4. beslut om omfördelning av medel mellan nämnder
5. riktlinjer för kommunens agerande i sociala medier
6. etiska riktlinjer i kommunen
7. slutligt beslut när två nämnder är oense

Undantag är beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpning av lag eller 
ärenden som i övrigt rör enskilda. Styrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de 
beslut som har fattats med stöd av denna paragraf. 
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LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 

ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls. 

STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 
3 § Styrelsen ska 

1. främja utveckling av den kommunala demokratin samt leda arbetet med och samordna ut-
formningen 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, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan 
lag eller författning, 

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
 
5. ha hand om kommunens centrala lednings- och verksamhetssystem, 

6. anställa kommundirektör samt besluta om instruktion för denne, 

7. anställa förvaltningschefer, 

8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som be-
hövs, 

9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 
med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
 
12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare, 

13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden. 
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FÖRETAG OCH STIFTELSER 
4 § Styrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt el-
ler 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 kommu-
nen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdatera-
de, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningar-
na, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ 
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
 
5. årligen 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 kommuna-
la ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 
fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 

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

KOMMUNALFÖRBUND 
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalför-
bund som kommunen är medlem i. 

EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING 
6 § Styrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 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 tid samt att vidta 
de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att 
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 

4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal re-
dovisning, 
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5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 
redovisning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsför-
pliktelser. 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
 
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,

3. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
 
4. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
 
5. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av 
fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

6. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, 
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat 
avtal, 

7. tillstånd att använda kommunens vapen, 

8. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen,

9. bostadsanpassningsärenden.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrel-
sen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

PERSONALPOLITIKEN 
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare. Detta innebär att förhandlingsbefogenheten tillkommer kommunstyrel-
sen medan den verksamhetsansvariga nämnden har att tillämpa avtal eller andra bestämmelser 
i personalfrågor, med beaktande av de generella föreskrifter som kommunstyrelsen utfärdar.  

Styrelsen har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållan-
det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
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2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 
11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden, 

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

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

6. svara för utveckling och samordning av kommunens personalpolitik och personalförsörj-
ning.

7. utfärda kommungemensamma policydokument och riktlinjer inom personalområdet samt i 
övrigt ge råd och biträde i personalpolitiska frågor.

8. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, kommungemensamma policydo-
kument och riktlinjer samt andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare.

9. besluta om anställning och anställningsvillkor för kommundirektör, förvaltningschef och 
ställföreträdare efter hörande av respektive nämnd.

10. anställa personal i egen förvaltning.

11. besluta i pensionsfrågor för all personal.

12. besluta om omplacering mellan förvaltningarna av anställda som av medicinska, organisa-
toriska eller andra skäl bör beredas ändrad tjänstgöring.

13. utöva arbetsgivaransvar, inklusive arbetsmiljöansvar för personal anställd inom kommun-
styrelsens ansvarsområde. Om flera förvaltningars personal arbetar på samma arbetsställe lig-
ger samordningsansvaret på den nämnd som ansvarar för arbetsstället.

14. ansvara för och samordna kommunens jämställdhetsarbete.

15. svara för att erforderlig företagshälsovård finns att tillgå för kommunens personal.

TEKNISK VERKSAMHET
9 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter avseende:

1. gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, grön- och rekreationsområden, övriga allmänna 
platser inklusive belysning.

2. vatten- och avloppsförsörjning.

3. förvaltning av kommunens fastigheter inklusive skötsel, byggnads- och anläggningsverk-
samhet avseende ny-, till- och ombyggnader.
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4. teknisk drift och underhåll av Ugglebadet, Ugglehallen samt Bälingebadet.

5. trafikfrågor inklusive trafiksäkerhetsfrågor.

6. beslut om bidrag till enskilda vägar.

7. parkeringsövervakning.

FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERINGSVERKSAMHET
10 § Styrelsen ansvarar vidare för att:

1. initiera planläggning och ange mål och inriktning av planuppdrag till byggnadsnämnden.

2. leda, samordna och följa upp kommunens översiktsplanearbete och övriga fysiska planering 
inklusive energiplanering, energihushållning, miljö- och klimatstrategiarbete.

3. avseende handläggning av detaljplaner med normalt planförfarande, utgöra sådan nämnd 
som anges i Plan- och bygglagen 1 ka. 7 §.

4. anta planer som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt efter bered-
ning i planberedningen

5. ansvara för markförsörjning, bostadspolitik samt upprättande av mark- och bostadsförsörj-
ningsprogram.

6. initiera förvärv av fastigheter som markreserv och för genomförande av planer och pro-
gram.

7. ansvara för kommunens lokalförsörjning och upprättande av lokalförsörjningsprogram.

8. träffa avtal om exploatering och plangenomförande.

9. initiera försäljning av fastigheter som inte behövs för samhällsutbyggnad eller kommunens 
eget behov.

10. svara för mätnings-, beräknings- och kartverksamhet samt geografiska informationssy-
stem. 

11. besluta om borgen till stöd för bostadsförsörjningen.
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UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN 

STYRELSENS UPPFÖLJNING 
11 § Styrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verk-
samheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

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

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utveck-
las mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 
§ KL eller enligt annan lag eller författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och 
direktiv, 

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner 
som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 

SÄRSKILDA UPPGIFTER 

PROCESSBEHÖRIGHET 
12 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om 
inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäkti-
ge. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om 
inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

KRIG, KRIGSFARA, KRISLEDNING OCH HÖJD BEREDSKAP
13 § 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 fullgörs av krisledningsnämnden. Nämnden består av 
samma ledamöter och ersättare som kommunstyrelsens arbetsutskott och dess verksamhet re-
gleras i särskilt reglemente. 

FOLKHÄLSO-, MÅNGFALDS- OCH INTEGRATIONSFRÅGOR
14 § Styrelsen är ansvarig för kommunens strategiska arbete med folkhälsa, mångfald och in-
tegration.

ARBETSLÖSHETSNÄMND 
15 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
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ARKIVMYNDIGHET 
16 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige 
antaget arkivreglemente.  

ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS 
17 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och an-
svarar för kommunens externa och interna webbplats. 

NÄRINGSLIVS- OCH ARBETSMARKNADSFRÅGOR
18 § Styrelsen ansvar för kommunens arbetsmarknadsfrågor. Styrelsen ansvarar vidare för nä-
ringslivsutveckling samt att allmänt främja utveckling av näringsliv och sysselsättning i kom-
munen.

KOMMUNIKATION, DIGITALISERING OCH MARKNADSFÖRING M.M.
19 § Styrelsen ansvarar för kommunens centrala kommunikations-, digitaliserings- och mark-
nadsföringsverksamhet inklusive turism- och destinationsutveckling, därtill konsumentrådgiv-
ning, växel, reception och kontaktcenter.

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSFRÅGOR
20 § Styrelsen ansvarar för samordning av kommunens upphandlings- och inköpsfrågor såväl 
internt som i interkommunal gemensam upphandlingssamverkan.

FÖRFATTNINGSSAMLING 
21 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att 
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 
22 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad 
som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 
23 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

PERSONALANSVAR 
24 § Styrelsen och nämnderna är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med 
undantag för kommundirektör och förvaltningschefer som anställs av styrelsen. Styrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk-
samhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta reglemente. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
25 § Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som 
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är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteck-
ning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för 
den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 

Styrelsen ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄK-
TIGE 
26 § Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Styrelsen och nämnderna ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 
1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande. 

Styrelsen och nämnderna ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delege-
rats till dem fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Sty-
relsen samordnar de olika nämndernas redovisningar. Nämnderna ska också fullgöra rapporte-
ringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 
27 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån 
från 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 styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN 
28 § Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en 
viss anläggning eller en viss institution. Styrelsen får uppdra åt självförvaltningsorganet att 
besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Styrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansätt-
ning, arbetsformer och mandattid. 
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C. ARBETSFORMER 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 
29 § Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Sammanträde ska hål-
las också om minst en tredjedel av styrelsens 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 ordförandena om tiden för extra sammanträ-
de. 

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 ordfö-
randen beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträ-
de ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om 
beslutet. 

KALLELSE 
30 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföran-
den eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i styrelsen 
längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska 
den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

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 sam-
manträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte 
är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske in-
om annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden 
ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 
31 § Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hål-
las i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som om-
fattas av sekretess. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
32 § Styrelsen 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. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till styrelsens 
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Styrelsen får bestämma vad 
som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen.
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NÄRVARORÄTT 
33 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträ-
den och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna 
rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening an-
tecknad i protokollet. 

Härutöver får styrelsen medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen att 
närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommu-
nen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen beslutar det, får den som kal-
lats delta i överläggningarna. Kommundirektören ska närvara vid styrelsens sammanträden 
och har rätt att delta i överläggningarna.

Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträ-
den. 

SAMMANSÄTTNING 
34 § Styrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. 

ORDFÖRANDEN 
35 § Det åligger ordföranden 

1. att leda styrelsens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är bered-
da, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen, 
6. bevaka att styrelsens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt 
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden 
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

PRESIDIUM 
36 § Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-
förande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda samman-
trädet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 
37 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills va-
let förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den älds-
te av dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
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uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 

KOMMUNAL- OCH OPPOSITIONSRÅD 
38 § Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige ett kommunalråd och ett oppositionsråd. 
Fullmäktige beslutar om rådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

FÖRHINDER 
39 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträ-
de, ska snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare, som ska underrätta den ersättare som 
står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 
40 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en er-
sättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträ-
de har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäkti-
ge har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 
fullmäktiges protokoll från valet.
 
Ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt men inte rätt att få sin mening antecknad till pro-
tokollet eller bifogat till detsamma. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det eta-
blerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får 
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersät-
tare som kommer längre ner i turordningen. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 
41 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot eller ersättare som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

YRKANDEN 
42 § När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats kor-
rekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte styrelsen enhälligt beslutar att medge det. Om ordföranden an-
ser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

DELTAGANDE I BESLUT 
43 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen  fat-
tar det med acklamation. 

RESERVATION 
44 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservatio-
nen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tid-
punkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar ju-
stering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 
45 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska re-
dovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 
46 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvars-
området kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering 
av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 
47 § Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan anställd 
som styrelsen beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
48 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar underteck-
nas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder 
vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade di-
rektiv underteckna handlingar på styrelsens 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. 

UTSKOTT OCH BEREDNINGAR 

ALLMÄNT
49 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott, ett personalutskott samt ett tekniskt utskott. 
Härutöver finns en planberedning. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott och bered-
ningar. Ersättare för ordinarie ledamöter i planberedningen är deras valda ersättare. 

Inom ett utskott väljer styrelsen för den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
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Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänst-
göra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen. 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyll-
nadsval snarast förrättas. 

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

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närva-
rande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ären-
de inför beslut i styrelsen. De ärenden som ska avgöras av styrelsen 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.

Styrelsen beslutar om delegationsordning för sina utskott.

Bestämmelserna i detta reglemente (§ 33)  om närvarorätt gäller även utskotten och planbe-
redningen.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
49a § Kommunstyrelsens arbetsutskott består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunsty-
relsens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet.

Arbetsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäkti-
ge samt fattar för egen del beslut på styrelsens vägnar i sådana ärenden som delegerats till ut-
skottet.

PERSONALUTSKOTT
49b § Kommunstyrelsens personalutskott består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommun-
styrelsens ordförande är tillika ordförande i personalutskottet.

Personalutskottet bereder ärenden rörande utveckling av kommunens personal- och lönepoli-
tik samt andra ärenden som ingår i styrelsens personalpolitiska ansvar enligt § 8. Utskottet fat-
tar för egen del beslut på styrelsens vägnar i sådana ärenden som delegerats till utskottet.

TEKNISKT UTSKOTT
49c § Kommunstyrelsens tekniska utskott består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommun-
styrelsens ordförande är tillika ordförande i tekniska utskottet.
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Tekniska utskottet bereder ärenden rörande styrelsens ansvar för teknisk verksamhet som ska 
beslutas av styrelsen eller kommunfullmäktige samt fattar för egen del beslut på styrelsens 
vägnar i sådana ärenden som delegerats till utskottet.

PLANBEREDNING
49d § Planberedningen består av ledamöterna i arbetsutskottet samt ordförande och vice ord-
förande i byggnadsnämnden. Planberedningen behandlar ärenden som är av gemensamt in-
tresse för styrelsen och byggnadsnämnden, och som rör mark- och planberedskap samt bo-
stadsförsörjning. 

Planberedningen har ingen beslutsrätt. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i planbe-
redningen.

FÖRVALTNING
50 § Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen  
och den verksamhet i övrigt som enligt allmän författning, kommunfullmäktiges beslut eller 
på annat sätt underställts styrelsen. Kommundirektören leder verksamheten närmast under 
kommunstyrelsen och är inför styrelsen ansvariga för densamma. Tekniska chefen leder i sin 
tur verksamheten vid tekniska förvaltningen. 

____________________________
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Kommunfullmäktige 

Förslag till reviderat reglemente för räddningsnämnden
Sammanfattning
Kommunallagen stadgar att nämndernas uppdrag och verksamhet ska regleras i ett 
reglemente som antas av kommunfullmäktige. Här ska utöver det som framgår av lag 
eller annan författning, nämndens uppdrag från fullmäktige specificeras liksom nämndens 
sammansättning och arbetsformer.

En översyn av samtliga reglementen har genomförts inför mandatperioden 2019-2022, 
och föreliggande förslag till reviderat reglemente tagits fram. Förslaget följer Sveriges 
kommuners och landstings nya mall för reglementen, har anpassats efter nya 
lagbestämmelser framför allt gällande kommunallagen och dataskyddförordningen, och 
är utformat för att ha samma struktur som övriga reglementen i kommunen. 

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta reglemente för räddningsnämnden att gälla från och med den 1 
januari 2019.

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Räddningsnämnden
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REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN
Antaget av fullmäktige 2018-xx-xx
Ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 § 101

NÄMNDENS UPPGIFTER
1 § Räddningsnämnden svarar för ledningen av räddningstjänsten och de övriga uppgifter som 
enligt lagen skall fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten. 

Nämnden har vidare att fatta beslut enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor.

2 § Räddningsnämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag, annan författning, eller i 
andra bestämmelser.

Räddningsnämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas.

Vid extraordinära händelser i kommunen övertar krisledningsnämnden nämndens 
verksamhetsansvar och anslag.

NÄMNDENS ÖVRIGA VERKSAMHETER

PERSONUPPGIFTSANSVAR
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.

Nämnden ska utse dataskyddsombud.

PROCESSBEHÖRIGHET
4 § Räddningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden inom nämndens verksamhetsområde, om inte någon annan ska göra det på grund av 
lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.

ANNAN VERKSAMHET
5 § Räddningsnämnden har vidare ansvar för

- arkivhållning av handlingar inom sitt verksamhetsområde,

- att information lämnas om nämndens verksamhet,

- regelreformering och regelförenkling inom nämndens verksamhet.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
6 § Räddningsnämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de verksamhetsramar 
och den handlingsplan som fullmäktige har antagit, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
annan författning samt bestämmelserna i detta reglemente.

Räddningsnämnden ska till fullmäktige anmäla fattade beslut och lämna redovisning i enlighet 
med fullmäktiges riktlinjer ifråga om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.
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NÄMNDENS ARBETSFORMER

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 
7 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska hållas 
också om minst en tredjedel 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 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 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 underrättas om beslutet. 

KALLELSE 
8 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 
eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst 
tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till 
åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

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 fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske 
inom annan tid och/eller på annat sätt. 

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

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 
9 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i 
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av 
sekretess. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
10 § Nämnden 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. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

NÄRVARORÄTT 
11 § Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats 
delta i överläggningarna. Förvaltningschefen kan närvara vid nämndens sammanträden och har 
rätt att delta i överläggningarna.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 
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SAMMANSÄTTNING 
12 § Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

ORDFÖRANDEN 
13 § Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden 

1. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för räddningstjänstens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
2. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om 
inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

PRESIDIUM 
14 § Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-
förande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 
15 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet 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 annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

FÖRHINDER 
16 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast underrätta sin ersättare om att vederbörande ska tjänstgöra. Om den personlige 
ersättaren är förhindrad att närvara skall socialnämndens sekreterare underrättas. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 
17 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och 
som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har 
rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

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.
 
Ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt och rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får 
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i turordningen. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 
18 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot eller ersättare som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

YRKANDEN 
19 § När 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 nämnden enhälligt beslutar att medge det. 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt. 

DELTAGANDE I BESLUT 
20 § 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 
det med acklamation. 

RESERVATION 
21 § 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 
22 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 
23 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 
24 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
25 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas 
av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer. 
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Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförandena och vid förfall för dessa den ledamot som 
nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på 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. 

FÖRVALTNING
26 § Under räddningsnämnden lyder räddningstjänsten och den verksamhet i övrigt som enligt 
allmän författning, kommunfullmäktiges beslut eller på annat sätt underställts nämnden. 
Förvaltningschefen leder verksamheten närmast under räddningsnämnden och är inför nämnden 
ansvarig för densamma.

   __________________________
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Kommunfullmäktige 

Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden
Sammanfattning
Kommunallagen stadgar att nämndernas uppdrag och verksamhet ska regleras i ett 
reglemente som antas av kommunfullmäktige. Här ska utöver det som framgår av lag 
eller annan författning, nämndens uppdrag från fullmäktige specificeras liksom 
nämndens sammansättning och arbetsformer.

En översyn av samtliga reglementen har genomförts inför mandatperioden 2019-2022, 
och föreliggande förslag till reviderat reglemente tagits fram. Förslaget följer Sveriges 
kommuners och landstings nya mall för reglementen, har anpassats efter nya 
lagbestämmelser framför allt gällande kommunallagen och dataskyddförordningen, och 
är utformat för att ha samma struktur som övriga reglementen i kommunen. 

Förändringar till följd av parlamentariska gruppens överläggningar inför kommande 
mandatperiod som fullmäktige fastställt i ett principbeslut den 30 maj 2018, § 38, har 
också i förekommande fall inarbetats.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta reglemente för socialnämnden att gälla från och med den 1 januari 
2019.

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
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REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 
Antaget av kommunfullmäktige 2018-xx-xx
Ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 2000-01-17, § 8 

A. NÄMNDENS UPPGIFTER 

Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen samt vad som föreskrivs i speciallagstiftning 
gäller bestämmelser i detta reglemente.

ALLMÄNT OM NÄMNDENS UPPGIFTER 
1 § Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt 2 kap 4 § Social-
tjänstlagen, och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar också ledningen av den 
kommunala hälso- och sjukvården och fullgör kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst, 
Lag om riksfärdtjänst, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Alkoholla-
gen samt Skuldsaneringslagen.

Socialnämnden ska vidare vara väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, infor-
mera om socialtjänsten och bedriva uppsökande verksamhet. 

Vid extraordinära händelser i kommunen övertar krisledningsnämnden nämndens verksam-
hetsansvar och anslag.

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 
2 § I socialnämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.

- utvecklingen av förvaltningens olika verksamhetsgrenar
- den översiktliga planeringen av Förvaltningsledning, Individ- och familjeomsor-

gen samt Vård och Omsorg inklusive hälso- och sjukvård
- personalpolitiken och fortbildningen
- informationsverksamheten
- effektiviseringen av verksamheten
- arbetsmiljöfrågorna
- regelbunden utvärdering av verksamheten
- uppföljning av den ekonomiska ställningen under året 

EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING 
3 § Socialnämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutas av kommunfullmäktige. 
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde. Nämnden får 
vidare besluta om avskrivning av sådan fordran som kan hänföras till nämndens verksamhets-
område om inte annat följer av lag eller fullmäktiges beslut. 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 
4 § Socialnämnden får besluta om förvaltningens organisation samt om inrättande och indrag-
ning av befattningar inom budget och i enlighet med fullmäktiges mål eller policy för verk-
samheten. 
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PERSONALPOLITIKEN 
5 § Socialnämnden har inom sitt verksamhetsområde hand om frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare i den mån dessa inte åvilar kom-
munstyrelsen. 

Socialnämnden har därvid att förhandla på kommunens vägnar enligt lagen om medbestäm-
mande i arbetslivet §§ 11, 14 och 38 MBL i frågor där socialnämnden fattar beslut eller avger 
förslag.

SÄRSKILDA UPPGIFTER 

PROCESSBEHÖRIGHET 
6 § Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan i alla mål och ärenden som ingår i 
nämndens ansvarsområde, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan för-
fattning eller beslut av fullmäktige. 

ANSVAR OCH BEFOGENHETER I ÖVRIGT
7 § Socialnämnden skall också

- på anmodan av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan myndighet avge 
yttrande i ärenden, som berör nämndens verksamhetsområde

- vid behov från kommunstyrelsen och övriga nämnder samt beredningar och tjänste-
män infordra de yttranden och upplysningar, som är erforderliga, för att nämnden skall 
kunna fullgöra sina åligganden.

- med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt hos kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra kommunala nämnder liksom hos andra 
myndigheter göra de framställningar, som befinns påkallade och

- fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter, som kommunfullmäktige 
föreskriver

ARKIVVÅRD
8 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av full-
mäktige antaget arkivreglemente.  

B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 
9 § Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål upp-
nås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 
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10 § Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hän-
syn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verk-
samheten. 

PERSONALANSVAR 
11 § Socialnämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag 
för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor 
inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som 
anges i 8 § i kommunstyrelsens reglemente. Detta innebär att förhandlingsbefogenheten till-
kommer kommunstyrelsen medan socialnämnden har att tillämpa avtal eller andra bestämmel-
ser i personalfrågor, med beaktande av de generella föreskrifter som kommunstyrelsen utfär-
dar. Nämnden har dock befogenhet att förhandla i enlighet med 5 § i detta reglemente.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
12 § Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄK-
TIGE 
13 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat 
1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den full-
gjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. Nämnden ska också fullgöra rapporterings-
skyldighet som ålagts den enligt speciallag. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 
14 § Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjli-
gaste mån från 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 an-
nan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

C. ARBETSFORMER 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 
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15 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska hål-
las också om minst en tredjedel 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 ordförandena om tiden för extra sammanträ-
de. 

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 ordfö-
randen beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträ-
de ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om 
beslutet. 

KALLELSE 
16 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföran-
den eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden 
längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska 
den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

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 sam-
manträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte 
är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske in-
om annan tid och/eller på annat sätt. 

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

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 
17 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hål-
las i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som om-
fattas av sekretess. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
18 § Nämnden 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. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad 
som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

NÄRVARORÄTT 
19 § Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sam-
manträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av kommun-
styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få 
sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som omfattas av sekre-
tess.

181



Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kom-
munen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som 
kallats delta i överläggningarna. Förvaltningschefen ska närvara vid nämndens sammanträden 
och har rätt att delta i överläggningarna.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträ-
den. 

SAMMANSÄTTNING 
20 § Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

ORDFÖRANDEN 
21 § Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är bered-
da, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden 

1. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för socialtjänstens utveckling och ekonomis-
ka intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
2.  representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden 
om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

PRESIDIUM 
22 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-
förande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda samman-
trädet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 
23 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills va-
let 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 älds-
te av dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 

FÖRHINDER 
24 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträ-
de, ska snarast underrätta sin ersättare om att vederbörande ska tjänstgöra. Om den personlige 
ersättaren är förhindrad att närvara skall socialnämndens sekreterare underrättas. 
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ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 
25 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en er-
sättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträ-
de har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäkti-
ge har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i 
fullmäktiges protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt och rätt att få sin mening antecknad till protokol-
let. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det eta-
blerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får 
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersät-
tare som kommer längre ner i turordningen. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 
26 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot eller ersättare som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

YRKANDEN 
27 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats kor-
rekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det. 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 

DELTAGANDE I BESLUT 
28 § 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 fat-
tar det med acklamation. 

RESERVATION 
29 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservatio-
nen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tid-
punkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar ju-
stering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 
30 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska re-
dovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 
31 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppda-
tering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 
32 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
33 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar underteck-
nas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som nämnden be-
stämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförandena och vid förfall för dessa den 
ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delega-
tion samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav under-
tecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses 
därtill. 

UTSKOTT 

ALLMÄNT
34 § Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare ut-
skott och beredningar. 

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet 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 utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänst-
göra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyll-
nadsval snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som det bestämmer. Sammanträde ska också hållas när 
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

184



Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närva-
rande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ären-
de inför beslut i nämnden. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas 
av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana 
ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Nämnden beslutar om delegationsordning för sina utskott.

Bestämmelserna i detta reglemente (§ 19) om närvarorätt gäller även utskott och beredning.

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
34a § Socialnämndens arbetsutskott består av tre ledamöter och tre ersättare. Socialnämndens 
ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet. Vid myndighetsutövning ska arbetsutskottet 
vara fulltaligt. Arbetsutskottets protokoll anmäls hos nämnden.

Arbetsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av socialnämnden samt fattar för egen del 
beslut på nämndens vägnar i sådana ärenden som delegerats till utskottet.

FÖRVALTNING
35 § Under socialnämnden lyder socialförvaltningen och den verksamhet i övrigt som enligt 
allmän författning, kommunfullmäktiges beslut eller på annat sätt underställts nämnden. För-
valtningschefen leder verksamheten närmast under socialnämnden och är inför nämnden an-
svariga för densamma. 

____________________________
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Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige 

Förslag till reviderat reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden
Sammanfattning
Kommunallagen stadgar att nämndernas uppdrag och verksamhet ska regleras i ett 
reglemente som antas av kommunfullmäktige. Här ska utöver det som framgår av lag 
eller annan författning, nämndens uppdrag från fullmäktige specificeras liksom 
nämndens sammansättning och arbetsformer.

En översyn av samtliga reglementen har genomförts inför mandatperioden 2019-2022, 
och föreliggande förslag till reviderat reglemente tagits fram. Förslaget följer Sveriges 
kommuners och landstings nya mall för reglementen, har anpassats efter nya 
lagbestämmelser framför allt gällande kommunallagen och dataskyddförordningen, och 
är utformat för att ha samma struktur som övriga reglementen i kommunen. 

Förändringar till följd av parlamentariska gruppens överläggningar inför kommande 
mandatperiod som fullmäktige fastställt i ett principbeslut den 30 maj 2018, § 38, har 
också i förekommande fall inarbetats.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden att gälla från och med 
den 1 januari 2019.

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
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REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Antaget av kommunfullmäktige 2018-xx-xx
Ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 2010-09-22, § 78 

A. NÄMNDENS UPPGIFTER 

Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen samt vad som föreskrivs i speciallagstiftning 
gäller bestämmelser i detta reglemente.

ALLMÄNT OM NÄMNDENS UPPGIFTER 
1 § Barn- och utbildningsnämnden skall fullgöra de uppgifter inom det offentliga skolväsen-
det som ankommer på kommunen enligt lagar, förordningar samt läro- och kursplaner. Ansva-
ret omfattar förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, gym-
nasieskola, särskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare samt skolskjutsverksamhe-
ten. 

Barn- och utbildningsnämnden svarar vidare för fullgörandet av de uppgifter som i övrigt 
skall fullgöras av den nämnd som svarar för det offentliga skolväsendet.

Ansvaret för den mellankommunala samverkan kring gymnasieskolverksamheten samt tillsy-
nen och uppföljningen av denna åvilar nämnden. 

Vid extraordinära händelser i kommunen övertar krisledningsnämnden nämndens verksam-
hetsansvar och anslag.

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 
2 § I barn- och utbildningsnämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.

- utvecklingen av förvaltningens olika verksamhetsgrenar
- den översiktliga planeringen inom förvaltningen
- personalpolitiken och fortbildningen
- informationsverksamheten
- effektiviseringen av verksamheten
- arbetsmiljöfrågorna
- regelbunden utvärdering av verksamheten
- uppföljning av den ekonomiska ställningen under året 

EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING 
3 § Barn- och utbildningsnämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutas av kommun-
fullmäktige. Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde. 
Nämnden får vidare besluta om avskrivning av sådan fordran som kan hänföras till nämndens 
verksamhetsområde om inte annat följer av lag eller fullmäktiges beslut. 
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DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 
4 § Barn- och utbildningsnämnden får besluta om förvaltningens organisation samt om inrät-
tande och indragning av befattningar inom budget och i enlighet med fullmäktiges mål eller 
policy för verksamheten. 

PERSONALPOLITIKEN 
5 § Barn- och utbildningsnämnden har inom sitt verksamhetsområde hand om frågor som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare i den mån dessa inte 
åvilar kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden har därvid att förhandla på kommunens vägnar enligt lagen 
om medbestämmande i arbetslivet §§ 11, 14 och 38 MBL i frågor där barn- och utbildnings-
nämnden fattar beslut eller avger förslag.

SÄRSKILDA UPPGIFTER 

PROCESSBEHÖRIGHET 
6 § Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan i alla mål och ärenden som ingår i 
nämndens ansvarsområde, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan för-
fattning eller beslut av fullmäktige. 

ANSVAR OCH BEFOGENHETER I ÖVRIGT
7 § Barn- och utbildningsnämnden skall också

- på anmodan av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan myndighet avge 
yttrande i ärenden, som berör nämndens verksamhetsområde

- vid behov från kommunstyrelsen och övriga nämnder samt beredningar och tjänste-
män infordra de yttranden och upplysningar, som är erforderliga, för att nämnden skall 
kunna fullgöra sina åligganden.

- stödja och stimulera arbetet inom verksamhetsområdet genom ett nära samarbete med 
kommunens övriga nämnder och då i synnerhet socialnämnden,  samt myndigheter, 
organisationer och enskilda. 

- med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt hos kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra kommunala nämnder liksom hos andra 
myndigheter göra de framställningar, som befinns påkallade och

- fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter, som kommunfullmäktige 
föreskriver

ARKIVVÅRD
8 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av full-
mäktige antaget arkivreglemente.  
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 
9 § Barn- och utbildningsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag 
eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställ-
da mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 
10 § Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamåls-
enlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författ-
ningar för verksamheten. 

PERSONALANSVAR 
11 § Barn- och utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvalt-
ning med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har hand 
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av 
de frågor som anges i 8 § i kommunstyrelsens reglemente. Detta innebär att förhandlingsbefo-
genheten tillkommer kommunstyrelsen medan Barn- och utbildningsnämnden har att tillämpa 
avtal eller andra bestämmelser i personalfrågor, med beaktande av de generella föreskrifter 
som kommunstyrelsen utfärdar. Nämnden har dock befogenhet att förhandla i enlighet med 5 
§ i detta reglemente.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
12 § Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av person-
uppgifter som sker i dess verksamhet. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄK-
TIGE 
13 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat 
1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den full-
gjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. Nämnden ska också fullgöra rapporterings-
skyldighet som ålagts den enligt speciallag. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 
14 § Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjli-
gaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
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Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller an-
nan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

C. ARBETSFORMER 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 
15 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska hål-
las också om minst en tredjedel 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 ordförandena om tiden för extra sammanträ-
de. 

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 ordfö-
randen beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträ-
de ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om 
beslutet. 

KALLELSE 
16 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföran-
den eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden 
längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska 
den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

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 sam-
manträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte 
är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske in-
om annan tid och/eller på annat sätt. 

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

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 
17 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hål-
las i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som om-
fattas av sekretess. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
18 § Nämnden 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. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad 
som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
 
NÄRVARORÄTT 
19 § Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sam-
manträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av kommun-
styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få 
sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som omfattas av sekre-
tess.

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kom-
munen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som 
kallats delta i överläggningarna. Förvaltningschefen ska närvara vid nämndens sammanträden 
och har rätt att delta i överläggningarna.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträ-
den. 

SAMMANSÄTTNING 
20 § Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

ORDFÖRANDEN 
21 § Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är bered-
da, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden 

1. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens olika sektorers utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
2.  representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden 
om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

PRESIDIUM 
22 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord-
förande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda samman-
trädet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
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ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 
23 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills va-
let 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 älds-
te av dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 

FÖRHINDER 
24 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträ-
de, ska snarast underrätta sin ersättare om att vederbörande ska tjänstgöra. Om den personlige 
ersättaren är förhindrad att närvara skall barn- och utbildningsnämndens sekreterare underrät-
tas. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 
25 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en er-
sättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträ-
de har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäkti-
ge har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i 
fullmäktiges protokoll från valet.
 
Ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt och rätt att få sin mening antecknad till protokol-
let. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det eta-
blerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får 
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersät-
tare som kommer längre ner i turordningen. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 
26 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot eller ersättare som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

YRKANDEN 
27 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats kor-
rekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte 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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DELTAGANDE I BESLUT 
28 § 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 fat-
tar det med acklamation. 

RESERVATION 
29 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservatio-
nen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tid-
punkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar ju-
stering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 
30 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska re-
dovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 
31 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppda-
tering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 
32 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
33 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar underteck-
nas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som nämnden be-
stämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförandena och vid förfall för dessa den 
ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delega-
tion samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav under-
tecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses 
därtill. 

UTSKOTT 

ALLMÄNT
34 § Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare ut-
skott och beredningar. 
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Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet 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 utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänst-
göra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyll-
nadsval snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som det bestämmer. Sammanträde ska också hållas när 
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närva-
rande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ären-
de inför beslut i nämnden. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas 
av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana 
ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Nämnden beslutar om delegationsordning för sina utskott.

Bestämmelserna i detta reglemente (§ 19) om närvarorätt gäller även utskott och beredning.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
34a § Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott består av tre ledamöter och tre ersättare. 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet. Vid myn-
dighetsutövning ska arbetsutskottet vara fulltaligt. Arbetsutskottets protokoll anmäls hos 
nämnden.

Arbetsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av Barn- och utbildningsnämnden samt fat-
tar för egen del beslut på nämndens vägnar i sådana ärenden som delegerats till utskottet.

FÖRVALTNING
35 § Under Barn- och utbildningsnämnden lyder barn- och utbildningsförvaltningen och den 
verksamhet i övrigt som enligt allmän författning, kommunfullmäktiges beslut eller på annat 
sätt underställts nämnden. Förvaltningschefen leder verksamheten närmast under Barn- och 
utbildningsnämnden och är inför nämnden ansvarig för densamma. 
____________________________
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Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige 

Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden
Sammanfattning
Kommunallagen stadgar att nämndernas uppdrag och verksamhet ska regleras i ett 
reglemente som antas av kommunfullmäktige. Här ska utöver det som framgår av lag 
eller annan författning, nämndens uppdrag från fullmäktige specificeras liksom 
nämndens sammansättning och arbetsformer.

En översyn av samtliga reglementen har genomförts inför mandatperioden 2019-2022, 
och föreliggande förslag till reviderat reglemente tagits fram. Förslaget följer Sveriges 
kommuners och landstings nya mall för reglementen, har anpassats efter nya 
lagbestämmelser framför allt gällande kommunallagen och dataskyddförordningen, och 
är utformat för att ha samma struktur som övriga reglementen i kommunen. 

Förändringar till följd av parlamentariska gruppens överläggningar inför kommande 
mandatperiod som fullmäktige fastställt i ett principbeslut den 30 maj 2018, § 38, har 
också i förekommande fall inarbetats.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta reglemente för byggnadsnämnden att gälla från och med den 1 
januari 2019

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Byggnadsnämnden
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REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

Antaget av kommunfullmäktige 2018-xx-xx
Ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 2010-05-19, § 38.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente.

BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

NÄMNDENS UPPGIFTER
1 § Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Plan- och bygglagen och har den närmaste 
insynen över byggnadsverksamheten enligt denna lag. Nämnden fullgör också de övriga 
uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och 
byggnadsväsendet. Detsamma gäller tillämpning av Boverkets eller annat statligt verks 
regelverk inom sakområdet.

Nämnden ansvarar härutöver för kommunens kartproduktion, GIS-verksamhet, fullgörandet 
av de uppgifter som framgår av avtalet med Lantmäteriet angående förrättningsförberedelser 
samt handläggning av strandskyddsärenden.

Nämnden utgör vidare även kommunens trafiknämnd.

Nämnden genomför på uppdrag av kommunstyrelsen arbetet med översiktsplaner i enlighet 
med PBL, och även annan planering inom kommunen såsom detaljplaner och 
områdesbestämmelser. Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning är tillämplig här.

Nämnden skall vidare handlägga de ärenden som enligt kommunfullmäktiges beslut 
ankommer på nämnden, avge yttranden i de ärenden som rör byggnadsväsendet, ansvara för 
verkställigheten av fullmäktiges beslut inom sitt verksamhetsområde, informera allmänheten 
om den egna verksamheten samt svara för att regelreformering vidtas/initieras inom området.

Vid extraordinära händelser i kommunen övertar krisledningsnämnden nämndens 
verksamhetsansvar och anslag.

DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

2 § Fullmäktige delegerar med stöd Plan- och bygglagen till nämnden att själv besluta i 
följande grupper av ärenden:

1. Antagande eller upphävande av detaljplaner 
Nämnden får besluta om antagande/upphävande av planer som inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse. 

2. Antagande eller upphävande av nya eller ändrade områdesbestämmelser
Nämnden får besluta om antagande/upphävande av områdesbestämmelser som inte är av 
stor vikt eller har principiell betydelse.
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3. Påkalla sådan fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna 
användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt.

4. Påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av 
sådan plan eller sådana bestämmelser.

5. Påkalla förrättning enligt anläggnings- respektive ledningsrättslagen. 
6. Besluta i ärenden rörande strandskyddsdispenser enligt miljöbalken. 
7. Utgör remissorgan gentemot länsstyrelse, övriga statliga och regionala myndigheter m fl i 

frågor som rör nämndens verksamhetsområde.
8. Besluta i ärenden rörande upphävande av strandskydd med stöd av Plan- och bygglagen.
9. Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister. 

NÄMNDENS ÖVRIGA ARBETSUPPGIFTER

EKONOMISK FÖRVALTNING
3 § Nämnden skall ansvara för tilldelade medel och följa av kommunfullmäktige meddelade 
föreskrifter för detta.

PERSONALPOLITIK
4 § Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den personal som står till nämndens 
förfogande. 

ÖVRIG FÖRVALTNING
5 § Nämnden svarar för att 

- handlingar diarieförs och arkiveras enligt gällande lagstiftning och på ett för 
verksamheten ändamålsenligt sätt, samt att

- Byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i dess verksamhet. 

- Nämnden ska utse dataskyddsombud.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
6 § Nämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt samt att de föreskrifter som finns i lag och förordning, samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden skall regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

NÄMNDENS ARBETSFORMER

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 
7 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska 
hållas också om minst en tredjedel 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 
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sammanträdet. Ordföranden 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 
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 
underrättas om beslutet. 

KALLELSE 
8 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 
eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden 
längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska 
den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

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 fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske 
inom annan tid och/eller på annat sätt. 

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

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 
9 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte 
hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
10 § Nämnden 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. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad 
som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

NÄRVARORÄTT 
11 § Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av 
kommunstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som omfattas 
av sekretess.

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 

200



som kallats delta i överläggningarna. Förvaltningschefen ska närvara vid nämndens 
sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna.

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

SAMMANSÄTTNING 
12 § Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 

ORDFÖRANDEN 
13 § Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 
beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden 

1. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för socialtjänstens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
2.  representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden 
om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

PRESIDIUM 
14 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. Viceordföranden ska 
biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden 
anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 
15 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet 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 annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 

FÖRHINDER 
16 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast underrätta sin ersättare om att vederbörande ska tjänstgöra. Om den 
personlige ersättaren är förhindrad att närvara skall nämndens sekreterare underrättas. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 
17 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 
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och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

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.
 
Ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt och rätt att få sin mening antecknad till 
protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, 
får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 
18 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot eller ersättare som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

YRKANDEN 
19 § När 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 nämnden enhälligt beslutar att medge det. 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 

DELTAGANDE I BESLUT 
20 § 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 det med acklamation. 

RESERVATION 
21 § 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 
22 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 
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KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 
23 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 
24 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
25 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för 
dessa den ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på 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. 

DELEGERING
21 § Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, 
dock inte i de fall som avses i 6 kap 38 § kommunallagen. 
Beslut som fattats med stöd av delegation skall anmälas till nämnden, som bestämmer i vilken 
ordning detta skall ske. 
Nämnden får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot, som nämnden utser, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

UTSKOTT
22 § Nämnden äger tillsätta de utskott och beredningar den finner erforderliga. 

23 § Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottens ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 
Om ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskotten att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

24 § Ersättare skall närvara vid utskottens sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

25 § Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter begär det. 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
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26 § De ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet skall beredas av utskotten om 
beredning behövs. 
Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet 
beretts skall utskotten lägga fram förslag till beslut. 

FÖRVALTNING
27 § Under byggnadsnämnden lyder byggnadskontoret och den verksamhet i övrigt som 
enligt allmän författning, kommunfullmäktiges beslut eller på annat sätt underställts nämnden. 
Förvaltningschefen leder verksamheten närmast under byggnadsnämnden och är inför 
nämnden ansvarig för densamma.

____________________________
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KS
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige 

Förslag till reviderat reglemente för valnämnden
Sammanfattning
Kommunallagen stadgar att nämndernas uppdrag och verksamhet ska regleras i ett 
reglemente som antas av kommunfullmäktige. Här ska utöver det som framgår av lag 
eller annan författning, nämndens uppdrag från fullmäktige specificeras liksom 
nämndens sammansättning och arbetsformer.

En översyn av samtliga reglementen har genomförts inför mandatperioden 2019-2022, 
och föreliggande förslag till reviderat reglemente tagits fram. Förslaget följer Sveriges 
kommuners och landstings nya mall för reglementen, har anpassats efter nya 
lagbestämmelser framför allt gällande kommunallagen och dataskyddförordningen, och 
är utformat för att ha samma struktur som övriga reglementen i kommunen. 

Förändringar till följd av parlamentariska gruppens överläggningar inför kommande 
mandatperiod som fullmäktige fastställt i ett principbeslut den 30 maj 2018, § 38, har 
också i förekommande fall inarbetats.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta reglemente för valnämnden att gälla från och med den 1 januari 2019.

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Valnämnden
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REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN I PERSTORPS 
KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2018-xx-xx
Ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 2009-05-27, § 30.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente.

VALNÄMNDENS UPPGIFTER
1 § Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor. Nämnden skall fullgöra de 
uppgifter som framgår av vallagen (allmänna val), folkomröstningslagen (allmänna 
folkomröstningar) och kommunallagen (lokala folkomröstningar och liknande).

Det åligger vidare nämnden att
- fortlöpande följa den lokala valkrets- och valdistriktsindelningen och initiera de 

ändringar som kan erfordras,
- svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna val, 

folkomröstningar o. dyl.,
- vara remissorgan i frågor som rör verksamhetsområdet,
- med uppmärksamhet följa utvecklingen inom området samt göra de framställningar 

nämnden finner påkallade, samt
- i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

Valnämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över.

2 § Valnämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt.

Valnämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas.

ARKIVVÅRD
3 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
fullmäktige antaget arkivreglemente.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
4 § Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

VALNÄMNDENS ARBETSFORMER

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 
5 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska 
hållas också om minst en tredjedel 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 
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sammanträdet. Ordföranden 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 
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 
underrättas om beslutet. 

KALLELSE 
6 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 
eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden 
längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska 
den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

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 fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske 
inom annan tid och/eller på annat sätt. 

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

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 
7 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte 
hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
8 § Nämnden 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. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad 
som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

NÄRVARORÄTT 
9 § Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av 
kommunstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som omfattas 
av sekretess.

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna. Förvaltningschefen ska närvara vid nämndens 
sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna.
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Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

SAMMANSÄTTNING 
10 § Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. 

ORDFÖRANDEN 
11 § Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 
beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden 

1. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för socialtjänstens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
2.  representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden 
om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

PRESIDIUM 
12 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. Viceordföranden ska 
biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden 
anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 
13 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet 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 annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 

FÖRHINDER 
14 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast underrätta sin ersättare om att vederbörande ska tjänstgöra. Om den 
personlige ersättaren är förhindrad att närvara skall nämndens sekreterare underrättas. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 
15 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
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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.
 
Ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt och rätt att få sin mening antecknad till 
protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, 
får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 
16 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot eller ersättare som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

YRKANDEN 
17 § När 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 nämnden enhälligt beslutar att medge det. 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 

DELTAGANDE I BESLUT 
18 § 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 det med acklamation. 

RESERVATION 
19 § 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 
20 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 
21 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. 
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Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 
22 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
23 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för 
dessa den ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på 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. 

DELEGATION
§ 24 Nämnden får uppdra till ordföranden, vice ordföranden, en ledamot, en ersättare eller 
åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap 38 § 
kommunallagen får inte delegeras. 

Vid generell delegation av beslutanderätt för viss typ av ärende skall en delegationsordning 
upprättas och antas av nämnden.

BRÅDSKANDE ÄRENDEN
§ 25 Valnämndens ordförande får fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde.

PERSONAL
§ 26 Kommunstyrelsen ställer personal till valnämndens förfogande i den omfattning som 
behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Under icke valår fullgörs valnämndens kansliuppgifter av kommunledningskontoret.

____________________________
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Kommunfullmäktige 

Förslag till reviderat reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden
Sammanfattning
Kommunallagen stadgar att nämndernas uppdrag och verksamhet ska regleras i ett 
reglemente som antas av kommunfullmäktige. Här ska utöver det som framgår av lag 
eller annan författning, nämndens uppdrag från fullmäktige specificeras liksom nämndens 
sammansättning och arbetsformer.

En översyn av samtliga reglementen har genomförts inför mandatperioden 2019-2022, 
och föreliggande förslag till reviderat reglemente tagits fram. Förslaget följer Sveriges 
kommuners och landstings nya mall för reglementen, har anpassats efter nya 
lagbestämmelser framför allt gällande kommunallagen och dataskyddförordningen, och 
är utformat för att ha samma struktur som övriga reglementen i kommunen. 

Förändringar till följd av parlamentariska gruppens överläggningar inför kommande 
mandatperiod som fullmäktige fastställt i ett principbeslut den 30 maj 2018, § 38, har 
också i förekommande fall inarbetats.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta reglemente för kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med 
den 1 januari 2019.

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
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REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
Antaget av kommunfullmäktige 2018-xx-xx
Ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 2010-09-22, § 79 

A. NÄMNDENS UPPGIFTER 

Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen samt vad som föreskrivs i speciallagstiftning 
gäller bestämmelser i detta reglemente.

ALLMÄNT OM NÄMNDENS UPPGIFTER 
1 § Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att arbeta för förverkligandet av kommunens 
kultur- och fritidspolitiska mål samt främja utvecklingen av kultur- och fritidsverksamheten.

Ansvaret för biblioteksverksamhet, kulturskola och fritidsgård åvilar nämnden. 

Nämnden är kommunens lotterimyndighet enligt lotterilagen (1994:1000) och bibehåller mot-
svarande roll under spellagen (2018:1138).

Vid extraordinära händelser i kommunen övertar krisledningsnämnden nämndens verksam-
hetsansvar och anslag. 

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 
2 § I kultur- och fritidsnämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.

- utvecklingen av förvaltningens olika verksamhetsgrenar
- den översiktliga planeringen inom förvaltningen
- personalpolitiken och fortbildningen
- informationsverksamheten
- effektiviseringen av verksamheten
- arbetsmiljöfrågorna
- regelbunden utvärdering av verksamheten
- uppföljning av den ekonomiska ställningen under året 

EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING 
3 § Kultur- och fritidsnämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutas av kommunfull-
mäktige. Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde. 
Nämnden får vidare besluta om avskrivning av sådan fordran som kan hänföras till nämndens 
verksamhetsområde om inte annat följer av lag eller fullmäktiges beslut. 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 
4 § Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om förvaltningens organisation samt om inrättande 
och indragning av befattningar inom budget och i enlighet med fullmäktiges mål eller policy 
för verksamheten. Vidare ska nämnden fastställa avgifter inom nämndens verksamhetsområde 
för lokaluthyrning, försenad återlämning av media, kopiering samt entréavgifter vid av nämn-
den arrangerade kultur- och fritidsarrangemang, fastställa regler m m avseende upplåtelse av 
lokaler och anläggningar  för verksamheten samt fastställa regler för bidrag till föreningar
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PERSONALPOLITIKEN 
5 § Kultur- och fritidsnämnden har inom sitt verksamhetsområde hand om frågor som rör för-
hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare i den mån dessa inte åvi-
lar kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritidsnämnden har därvid att förhandla på kommunens vägnar enligt lagen om 
medbestämmande i arbetslivet §§ 11, 14 och 38 MBL i frågor där kultur- och fritidsnämnden 
fattar beslut eller avger förslag.

SÄRSKILDA UPPGIFTER 

PROCESSBEHÖRIGHET 
6 § Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan i alla mål och ärenden som ingår i 
nämndens ansvarsområde, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan för-
fattning eller beslut av fullmäktige. 

ANSVAR OCH BEFOGENHETER I ÖVRIGT
7 § Kultur- och fritidsnämnden skall också

- på anmodan av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan myndighet avge 
yttrande i ärenden, som berör nämndens verksamhetsområde

- vid behov från kommunstyrelsen och övriga nämnder samt beredningar och tjänste-
män infordra de yttranden och upplysningar, som är erforderliga, för att nämnden skall 
kunna fullgöra sina åligganden.

- med uppmärksamhet följa utvecklingen inom kultur- och fritidsområdet i och utanför 
kommunen samt hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra kommunala 
nämnder liksom hos andra myndigheter göra de framställningar, som befinns påkalla-
de

- bedriva en biblioteksverksamhet som riktar sig till kommuninvånare i alla åldrar,
- stödja lokal förenings- och kulturverksamhet,
- tillgodose kommuninvånarnas intressen inom olika konstformer,
- ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader,
- vara rådgivande vid utsmyckningen av allmänna platser, bostads- och andra bebyggel-

seområden,
- i samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kommu-

nens konstsamlingar, 
- avge yttranden i plan- och byggnadsärenden, som remitteras till nämnden samt 
- lämna förslag till namn på gator, kvarter och byggnader,
- utse kommunens kulturpristagare
- ansvara för kommunens konstregister
- organisera och ansvara för fritidsaktiviteter samt verka för förebyggande och friskvår-

dande insatser med särskild inriktning mot barn och ungdomar,
- svara för verksamheten vid fritidsgården,
- genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och 
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- organisationer stimulera det arbete dessa bedriver,
- besluta om upplåtelse av anläggningar och lokaler för fritidsverksamhet
- besluta om bidrag till föreningar.

- fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter, som kommunfullmäktige 
föreskriver

ARKIVVÅRD
8 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av full-
mäktige antaget arkivreglemente.  

B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 
9 § Kultur- och fritidsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag el-
ler annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget el-
ler 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 
10 § Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar 
för verksamheten. 

PERSONALANSVAR 
11 § Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning 
med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de 
frågor som anges i 8 § i kommunstyrelsens reglemente. Detta innebär att förhandlingsbefo-
genheten tillkommer kommunstyrelsen medan kultur- och fritidsnämnden har att tillämpa av-
tal eller andra bestämmelser i personalfrågor, med beaktande av de generella föreskrifter som 
kommunstyrelsen utfärdar. Nämnden har dock befogenhet att förhandla i enlighet med 5 § i 
detta reglemente.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
12 § Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personupp-
gifter som sker i dess verksamhet. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄK-
TIGE 
13 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat 
1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande. 
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Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den full-
gjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. Nämnden ska också fullgöra rapporterings-
skyldighet som ålagts den enligt speciallag. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 
14 § Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjli-
gaste mån från 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 an-
nan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

C. ARBETSFORMER 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 
15 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska hål-
las också om minst en tredjedel 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 ordförandena om tiden för extra sammanträ-
de. 

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 ordfö-
randen beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträ-
de ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om 
beslutet. 

KALLELSE 
16 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföran-
den eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden 
längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska 
den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

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 sam-
manträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte 
är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske in-
om annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
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OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 
17 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hål-
las i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som om-
fattas av sekretess. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
18 § Nämnden 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. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad 
som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

NÄRVARORÄTT 
19 § Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sam-
manträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av kommun-
styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få 
sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som omfattas av sekre-
tess.

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kom-
munen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som 
kallats delta i överläggningarna. Förvaltningschefen ska närvara vid nämndens sammanträden 
och har rätt att delta i överläggningarna.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträ-
den. 

SAMMANSÄTTNING 
20 § Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 

ORDFÖRANDEN 
21 § Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är bered-
da, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden 

1. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens olika sektorers utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
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2.  representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden 
om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

PRESIDIUM 
22 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. Vice ordföranden ska 
biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden an-
ser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 
23 § 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 va-
let 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 älds-
te 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. 

FÖRHINDER 
24 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträ-
de, ska snarast underrätta sin ersättare om att vederbörande ska tjänstgöra. Om den personlige 
ersättaren är förhindrad att närvara skall kultur- och fritidsnämndens sekreterare underrättas. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 
25 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en er-
sättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträ-
de har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäkti-
ge har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i 
fullmäktiges protokoll från valet.
 
Ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt och rätt att få sin mening antecknad till protokol-
let. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det eta-
blerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får 
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersät-
tare som kommer längre ner i turordningen. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 
26 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot eller ersättare som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

YRKANDEN 
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27 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats kor-
rekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det. 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 

DELTAGANDE I BESLUT 
28 § 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 fat-
tar det med acklamation. 

RESERVATION 
29 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservatio-
nen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tid-
punkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar ju-
stering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 
30 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska re-
dovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 
31 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppda-
tering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 
32 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
33 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar underteck-
nas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som nämnden be-
stämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförandena och vid förfall för dessa den 
ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delega-
tion samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav under-
tecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses 
därtill. 
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UTSKOTT 

ALLMÄNT
34 § Nämnden får inrätta utskott och beredningar om så befinns erforderligt. 

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet 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 utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänst-
göra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyll-
nadsval snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som det bestämmer. Sammanträde ska också hållas när 
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närva-
rande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ären-
de inför beslut i nämnden. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas 
av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana 
ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Nämnden beslutar om delegationsordning för sina utskott.

Bestämmelserna i detta reglemente (§ 19) om närvarorätt gäller även utskott och beredning.

FÖRVALTNING
35 § Under kultur- och fritidsnämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen och den verk-
samhet i övrigt som enligt allmän författning, kommunfullmäktiges beslut eller på annat sätt 
underställts nämnden. Förvaltningschefen leder verksamheten närmast under kultur- och fri-
tidsnämnden och är inför nämnden ansvarig för densamma. 

____________________________

221



E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN Förvaltning e-post 212000-0910
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

284 85  PERSTORP Torget 1 0435-390 00 vx Förvaltning fax 206-3857 11 16 54-0

Sida
Tjänsteskrivelse 1(1)
2018-08-15 Dnr 2018/173

Dnr 2012
KS
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige 

Förslag till reviderat reglemente för revisionen
Sammanfattning
Kommunallagen stadgar att revisionens uppdrag och verksamhet ska regleras i ett 
reglemente som antas av kommunfullmäktige. 

En översyn av samtliga reglementen har genomförts inför mandatperioden 2019-2022, 
och föreliggande förslag till reviderat reglemente tagits fram. Förslaget följer Sveriges 
kommuners och landstings nya mall för reglementen, har anpassats efter nya 
lagbestämmelser framför allt gällande kommunallagen och dataskyddförordningen, och 
är utformat för att ha samma struktur som övriga reglementen i kommunen. 

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta reglemente för revisionen att gälla från och med 1 januari 2019

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Revisionen
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REGLEMENTE FÖR PERSTORPS KOMMUNS REVISORER 
Antaget av kommunfullmäktige 2018-xx-xx
Ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 2015-05-27, § 43

INLEDANDE BESTÄMMELSER
1 § Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och ytterst 
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som 
bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en viktig 
funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt 
verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. 
Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår full-
mäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra förutsättning-
ar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften att granska 
verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäk-
tige utser i företagen.
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och in-
tegritet främja, granska och bedöma verksamheten.
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redo-
gör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyr-
ker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin 
revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företa-
gen – med granskningsrapporter och revisionsberättelser.

2 § Den som är vald till revisor är inte samtidigt valbar till kommunfullmäktige eller som le-
damot eller ersättare i nämnd/styrelse, fullmäktigeberedning eller kommunalt bolag.
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. Lekmannarevisio-
nen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för 
andra företagsformer t ex stiftelselagen.
Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsätt-
ningarna i det aktuella förbundet.
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållnings-
sätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. God revi-
sionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisions-
arbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad 
och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och 
Landsting).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regel-
verket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente.
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – tryckfri-
hetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordningen, la-
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gen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna har också att följa kommunövergripande rikt-
linjer från fullmäktige.
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som revisorer-
na behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ revisorer-
na granskar.

REVISIONENS ORGANISATION
3 § Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandat-
period. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat 
granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året 
i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar full-
mäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

4 § Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.

5 § Kommunfullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer ordförande och vice 
ordförande i revisionen. Uppdraget är att vara ordförande och leda gemensamma samman-
komster och sammanträden. Bland kommunens revisorer utser kommunfullmäktige lekman-
narevisorer och suppleanter till kommunens bolag och revisorer med suppleanter till kom-
munalförbund, samordningsförbund, stiftelser och föreningar där sådana ska utses.

REVISORERNAS SKYLDIGHETER, BEFOGENHETER OCH ARBETSFORMER 

6 § Det är revisorernas uppdrag, i enlighet med lag, förordning, detta reglemente och andra av 
kommunfullmäktige utfärdade föreskrifter, att granska kommunens verksamhet för vilken 
kommunfullmäktige ska besluta i fråga om ansvarsfrihet. Det är revisorernas skyldighet att 
bereda frågan om kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Revisorerna ska bereda alla ärenden avseende revisionsfrågor och fullgöra de uppdrag som 
kommunfullmäktige överlämnar till dem.

7 § Granskningens inriktning och omfattning bestäms med hänsyn till väsentlighet, risk, god 
revisionssed och tillgängliga resurser.

8 § Granskning ska helst göras nära uppkomna händelser och med hänsyn till verksamhetens 
arbete, samt bedrivas så att anledning till framställande av anmärkning förebyggs om det är 
möjligt.  

9 § Revisorerna och deras sakkunniga biträden har rätt att
- Ta del av räkenskapsmaterial och handlingar som berör verksamheten
- Få upplysningar och uppgifter av nämnder och styrelser, deras ledamöter samt kom-

munens anställda
- Besöka arbetsplatser och anläggningar
- Inventera egendom som kommunen har ansvar för

10 § Ordföranden kallar revisionen till sammankomster i granskningsarbetet och till samman-
träden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet, den 
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kan ske skriftligt eller elektroniskt. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter 
samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. 
Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är möj-
ligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och 
på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.

11 § Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet och 
protokoll ska föras vid sammanträden om förvaltning och om jäv. Ordföranden svarar för att 
minnesanteckningar och protokoll upprättas. Protokollet justeras av ordföranden och ytterliga-
re en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Pa-
ragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 

12 § Skrivelse i revisionens namn fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen 
ska undertecknas av ordförande och vice ordförande.

13 § Revisionen
- Vidtar åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet bedrivs så rationellt som 

möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållan-
det till allmänheten och andra myndigheter.

- Svarar för granskningen av till kommunen lämnade donationsstiftelser.
- Föreslår, efter upphandling, lämpliga godkända/auktoriserade revisorer och lekmanna-

revisorer i kommunens bolag, där sådana ska utses.
- Föreslår för kommunens räkning lämpliga revisorer i kommunalförbund, samord-

ningsförbund, stiftelser, föreningar m.m. där sådana ska utses

14 § Revisorerna och lekmannarevisorerna får inom ramen för sin budget anlita de sakkunni-
ga som de behöver för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling 
tillämpas kommunens upphandlingsregler.  Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar 
själva om upphandling.

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt 
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorer-
na.

15 § Revisorerna förfogar över de anslag som kommunfullmäktige anvisar. Kommunfullmäk-
tiges presidium upprättar förslag till budget för Perstorps kommuns revisorer. Revisorerna be-
reder förslag till budget åt fullmäktiges presidium.

16 § De kommunala bolagen svarar för kostnaderna avseende sina auktoriserade revisorer, 
lekmannarevisorer samt sakkunniga biträden till dessa.
Kommunalförbund, samordningsförbund, stiftelser och föreningar svarar för kostnaden avse-
ende sina revisorer.

17 § Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. Reviso-
rerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

REVISORERNA OCH FULLMÄKTIGE
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18 § Revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter lämnas till full-
mäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.
I anslutning till revisionsberättelsen ska revisionen lämna en egen redogörelse till kommun-
fullmäktige. Av redogörelsen ska framgå de kostnader och intäkter som uppkommit i sam-
band med revisionsarbetet och revisionens verksamhet. I redogörelsen får också lämnas syn-
punkter avseende  hur revisionsarbetet sker.
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till fullmäkti-
ge inför deras behandling av delårsrapporten.
Revisionens granskningar tillställs ledamöterna i fullmäktige löpande under året. Detta upp-
fyller kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. 
I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt 
hör till revisionsberättelsen.

19 § Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om 
sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när 
de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till be-
handling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott 
av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsido-
satts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar 
revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

20 § Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gång-
er varje år.
Revisorerna kan närvara vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas initi-
ativ informera om revisionen samt svara på frågor.

PERSONUPPGIFTSANSVAR
21 § Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.

REVISORERNAS ARKIV
22 § För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och i av fullmäktige 
fastställt arkivreglemente.
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Dnr 2012
KS
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige 

Förslag till reglemente för arvoden
Sammanfattning
Ett förslag till reviderat reglemente för arvoden har tagits fram. Förslaget utgår från 
parlamentariska gruppens överläggningar inför kommande mandatperiod som 
fullmäktige fastställt i ett principbeslut 2018-05-30 § 38.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta reglemente för arvoden att gälla från och med den 1 januari 2019.

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Lönekontoret
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BESTÄMMELSER OM

- EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL 
FÖRTROENDEVALDA i PERSTORPS 
KOMMUN

                 

Antagna av fullmäktige 2018-
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Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroende-
valda i Perstorps kommun

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

1 §
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen.

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av 
heltid gäller endast 7 § samt 11 – 20 §§.

När utges ersättning 
2 §
Tjänstgörande ledamöter och ersättare och andra förtroendevalda som efter 
kallelse deltar i aktivitet enligt nedan har rätt till ersättning enligt vad som närmare 
anges i 3 - 6 §§, 9 § och 12 – 16 §§ för

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden,

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,

c) justering av fullmäktigeprotokoll och andra protokoll då särskild tid och plats bestämts härför,

d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller 
liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget

e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart 
till kommunen,

f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv  
tillhör,

g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/ intressentsammansatt organ,

h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalde själv tillhör,

i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott,

j) besiktning eller inspektion,

k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,

l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
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3

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER

Förlorad arbetsinkomst 

Rätten till ersättning för uppdrag som förtroendevald framgår av kommunallagen 4 kap 
12 §. Av paragrafen framgår att: ” Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de 
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag.”

Av 4 kap 15 § framgår att: ” Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för ersättning enligt 12-
14 §§."

Kommentar:
Begreppet skälig ersättning innebär att kommunen har möjlighet att besluta att maximera 
ersättningen för inkomstförlust. Om t ex en direktör i ett multinationellt företag skulle ta 
plats i en av våra nämnder har kommunen ingen skyldighet att utge full ersättning för 
inkomstförlust även om denna kan styrkas.

Undantaget från bestämmelserna om inkomstförlust för heltidsengagerade och de till en 
betydande del av heltid engagerande innebär att dessa i stället skall uppbära ett skäligt 
årsarvode. Enligt de av fullmäktige i Perstorps kommun antagna reglerna tillämpas 
denna regel endast på den som har en sysselsättningsgrad på 40 % eller mera.

3 §
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges till 
tjänstgörande ledamot och ersättare, ersättare som särskilt kallats att delta vid 
sammanträde eller motsvarande samt närvarande ej tjänstgörande ersättare.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges ej till förtroendevald som uppbär årsarvode 
motsvarande en sysselsättningsgrad på 40 % eller mer. 

Görs, under sammanträde eller motsvarande, uppehåll för lunch eller middag utges 
ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst under den tid uppehållet varar.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst är avsedd att täcka faktisk inkomstförlust varför 
sådan ersättning normalt inte kan utgå för mer än åtta timmar per dag.

Förtroendevald, som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, skall själv uppge 
beloppets storlek per timme och själv svara för anmälan vid inkomstförändringar.

Förlorad pensionsförmån

4 §
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Förlorad semesterförmån

5 §
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket 
sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
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Förlorad arbetslöshetsersättning

5 a §
Förtroendevald har rätt till styrkt förlorad arbetslöshetsersättning med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Förlorad föräldrapenning

5 b §
Förtroendevald har rätt till styrkt förlorad föräldrapenning med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Särskilda arbetsförhållanden m. m.

6 §
Rätten till ersättning enligt 3 – 5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses 
skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 

Kommentar:
Denna bestämmelse kan t ex tillämpas på förtroendevald som är anställd som 
skiftarbetande. Exempelvis ska en skiftarbetande, som skulle arbetat natten före ett 
sammanträde, kunna ta ledigt för att slippa att gå direkt från arbetet till sammanträdet 
eller vice versa och därmed inte få tid till erforderlig vila.
Förtroendevalda har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för 
styrkta förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare 
utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.

ARVODEN M. M.

Årsarvode

7 §
Kommunstyrelsens ordförande som fullgör sitt uppdrag på heltid har rätt till årsarvode 
med ett belopp som framgår av bilaga.

Kommentar:
Denna skrivning redovisar normalfallet. Om det blir aktuellt med en annan 
tjänstgöringsgrad skall detta dokumenteras i ett särskilt fullmäktigebeslut.

Begränsat arvode

8 §
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på högst 60 procent av heltid har, utöver 
timarvode, rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga.

Arvode för sammanträden m. m.

9 § 
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på mer än 60 % av heltid har rätt till timarvode 
enligt bilaga för deltagande i fullmäktigesammanträden men inte för övriga 
sammanträden. 
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Timarvode utges endast till tjänstgörande ledamot och ersättare samt ersättare som 
särskilt kallats till sammanträde eller motsvarande.

Timarvode betalas också för restid som åtgår med anledning av sammanträde eller 
motsvarande för resa från förtroendevalds fasta bostad eller arbetsplats utanför tätorten 
till platsen för sammanträdet eller motsvarande.  

I övrigt gäller att:
- Ovan angivna nivåer för timarvoden gäller oavsett tid på dygnet,
- Påbörjad inställelsetimme räknas som hel timme
- Påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.
Vid sammanträde eller motsvarande på annan ort räknas tiden från tidpunkten för 
avresan från Perstorp och till dess den förtroendevalde är tillbaka på hemorten.

Förtroendevald som under samma dygn deltar i flera sammanträden eller motsvarande 
har rätt till arvode för faktiskt nerlagd sammanträdestid.

För ledamot i intressentsammansatta organ regleras rätten till ersättning i respektive 
organs reglemente.

Arvode för gruppledare

10 §
Förtroendevalda gruppledare har rätt till ett årsarvode på 500 kronor per i fullmäktige 
erhållet mandat.

Kommunal pension

11 §
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal 
pension i det kommunala pensionsreglementet.

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER

Resekostnader

12 §
Vid resa till sammanträde eller motsvarande utanför kommunen skall billigaste färdsätt 
tillämpas. 

Kommentar:
Regeln om billigaste färdsätt skall inte tolkas så, att den förtroendevalde skall tvingas att 
använda ett färdsätt som innebär att denne kommer fram uttröttad till sammanträde eller 
motsvarande. Den som exempelvis inte kan tillgodogöra sig vila vid resa i sovvagn kan 
således få ersättning för annat färdsätt och, om så erfordras, ersättning för 
hotellkostnader. 

Kostnader för förtroendevaldas resor med egen bil till och från sammanträde eller 
motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare
enligt central överenskommelse i bilersättningsavtalet (BIA).

Ersättning för resekostnader vid deltagande i sammanträde eller motsvarande i Perstorp 
utges endast till förtroendevald som har minst 3 km enkel resväg eller till annan om 
särskilda skäl föreligger.

Vid deltagande i justering av fullmäktiges protokoll utges ersättning för resa endast till 
justerare som har minst 3 km enkel resväg. 
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Barntillsynskostnader

13 §
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda 
skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning utges  i enlighet med 
vad fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk

14 §
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 
person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utges i enlighet med vad 
fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående.

Funktionshindrad  förtroendevalds särskilda kostnader

15 §
Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte 
ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning utges  i enlighet med 
vad fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Övriga kostnader

16 §
För andra kostnader än som avses i 12 – 15 §§ betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

Ersättning utges inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.

Traktamente 

17 §
Traktamente utges endast vid flerdygnsförrättning utanför kommunen.

Kostnader för övernattning ersätts mot uppvisande av kvitto.

Vid flerdygnsförrättning som innebär mera betydande kostnader kan förskott erhållas 
efter hänvändelse till ekonomikontoret. 
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Rätt till mobiltelefon 

18 §
Ordförandena i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden  
byggnadsnämnden samt kommunstyrelsens arbetsutskotts övriga ledamöter ska ha 
tillgång till en kommunal mobiltelefon för uppdragets fullgörande.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Hur man begär ersättning

19 §
För att få ersättning enligt 3 – 6 §§ och 12 – 16 §§ ska den förtroendevalde styrka sina 
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller 
nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.

Arvode enligt 7 – 9 §§ betalas ut utan föregående anmälan.

20 §
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Underlagen i form av ifyllda blanketter skall lämnas till respektive förvaltningschef för 
attest.

Utbetalning av ersättningar sker den 27:e i varje månad. Då inmatning av utbetalningar 
sker i mitten av varje månad kan utbetalning i vissa fall komma att ske först nästföljande 
månad.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast inom två år 
från pensionstillfället.

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaderna hänför sig.

Tolkning av bestämmelserna

21 §
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

Utbetalning

22 §
Årsarvode och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.

Övriga ekonomiska förmåner betalas i normalfallet ut en gång per månad.

Ikraftträdande

23 §
Dessa bestämmelser träder i kraft 2019-01-01 och gäller tillsvidare.
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BILAGA TILL ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSERNA

3 § Förlorad arbetsinkomst

Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dygn om inte annat kan styrkas. 

1. Anställd
Anställd ska vid varje års början genom intyg från arbetsgivare styrka sin inkomstförlust  
per timme. Det ankommer på den förtroendevalde att på eget initiativ styrka ev under året 
inträffad löneförändring. Ersättning utges med styrkt belopp dock maximalt 

20 prisbasbelopp          =   
260 dagar x 8 timmar

Maxbelopp under år 2018 (prisbasbelopp = 45 500 kr) är 438 kr/timme.

2. Egen företagare
Förtroendevald som är egen företagare, ska styrka sin registrerade årsinkomst genom 
intyg från Försäkringskassan vid begäran om ersättning. Maximal ersättning som kan 
utges är härvid densamma som för anställd dvs, under år 2018 = 438 kr/timme. 

Aktuell sjukpenninggrundande inkomst (SGi)    = 
     260 dagar x 8 timmar                                      

     Har någon sjukpenninggrundande inkomst ej anmälts till Försäkringskassan utges      
     således ingen ersättning. 
     
4 § Förlorad pensionsförmån

1. Verifierat belopp: Styrkt belopp.

5 § Förlorad semesterförmån

1. Verifierat belopp:
a) förlorad semesterersättning, maximalt 13 % på utbetald ersättning för förlorad   

arbetsinkomst.

b) förlorade semesterdagar, maximalt: samma som maximibeloppet för förlorad 
arbetsinkomst/dag 

2. Schablonberäknat belopp:
         Procentpåslag med 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

5 a § Förlorad arbetslöshetsersättning – Styrkt belopp. 

5 b §  Förlorad föräldrapenning – Styrkt belopp.
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8 §  Begränsat arvode

  Förtroendevalda med begränsat arvode år 2019

Uppdrag % av heltid Kr/mån 
Fullmäktiges ordförande 4,0 2 200
Fullmäktiges 1:e vice ordförande 2,0 1 100
Fullmäktiges 2:e vice            2,0 1 100

Revisionens ordförande            5,0 2 750

Kommunstyrelsens ordförande 100,0 55 000
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 19,0 10 450
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 39,0 21 450

Personalutskottets ordförande 5,0 2 750

Valnämndens ordförande (vid valår) 10 000 per år
Valnämndens vice ordförande (vid valår) 5 000 per år

Överförmyndarnämndens ordförande 5,0 2 750

Barn – och utbildningsnämndens ordförande 25,0 13 750
Barn – och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande 6,0 3 300
Barn – och utbildningsnämndens 2e vice ordförande 12,5 6 880

Socialnämndens ordförande 25,0 13 750
Socialnämndens 1:vice ordförande 6,0 3 300
Socialnämndens 2:vice ordförande 12,5 6 880

Byggnadsnämndens ordförande 8,0 4 400
Byggnadsnämndens vice ordförande 4,0 2 200

Kultur- och fritidsnämndens ordförande 5,0 2 750
Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande 2,5 1 380

Samtliga arvoden, förutom arvoden till valnämndens ordförande och vice ordförande,     
baseras i procent på arvodet för kommunstyrelsens ordförande.  

Valnämndens vice ordförande omfattas av arvode med 50 procent av arvodet till 
valnämndens ordförande vid valår.   

Arvoden för de kommunala bolagens ordförande och vice ordförande beslutas av 
respektive bolagsstämma.

De begränsade arvodena knyts till SCB index – ”Konjunkturstatistik – löner för 
kommuner, (KLK)”. Arvodenas uppräkning justeras nästkommande år per den 1 januari 
med hänsyn till förändringen i KLK med oktober 2018 som basmånad. 
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Beloppen avrundas uppåt till hela tiotal kronor om beräkningen slutar på fem kronor eller 
högre, annars sänks beloppet (ex 1 495 = 1 500, 1 494 = 1 490). 

9 § Arvoden för sammanträden m m
 

Första timmen ersätts år 2018 med 283 kr. 

Varje därpå följande halvtimme ersätts under år 2018 med 79 kr.

Även sammanträdesarvodena knyts till SCB index – ”Konjunkturstatistik – löner för 
kommuner, (KLK)”. Arvodenas uppräkning justeras nästkommande år per den 1 januari 
med hänsyn till förändringen i KLK med oktober 2018 som basmånad.

10 § Utbildningsdagar

Utbildningsdagar ersätts mot förlorad arbetsinkomst för två heldagar eller maximalt 
16 timmar per år och ledamot i kommunfullmäktige och ska användas för 
kompetensutveckling eller möten kopplat till det politiska uppdraget som inte ersätts 
på annat sätt.

13 § Barntillsynskostnader

        Maximalt 1/350-del av gällande prisbasbelopp per timme aktuellt år. 

14 § Kostnader för vård och tillsyn av svårt sjuk

        Maximalt 1/350-del av gällande prisbasbelopp per timme aktuellt år.

15 § Funktionshindrads särskilda kostnader

        Ersättning för styrkta kostnader.
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E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN Förvaltning e-post 212000-0910
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

284 85  PERSTORP Torget 1 0435-390 00 vx Förvaltning fax 206-3857 11 16 54-0

Sida
Tjänsteskrivelse 1(1)
2018-08-17 Dnr 2018/178

Dnr 2012
KS
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige 

Förslag till reviderat reglemente för pensionärsrådet
Sammanfattning
En översyn av samtliga reglementen har genomförts inför mandatperioden 2019-2022, 
och föreliggande förslag till reviderat reglemente tagits fram. 

Förslaget är en följd av parlamentariska gruppens överläggningar inför kommande 
mandatperiod som fullmäktige fastställt i ett principbeslut den 30 maj 2018, § 38.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta reglemente för pensionärsrådet att gälla från och med den 1 januari 
2019.

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Pensionärsrådet
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Dnr KS 2018.178

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET I 
PERSTORPS KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2018-mm-dd
Ersätter tidigare reglemente antaget av kommunfullmäktige 2010-05-19, § 37.

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser 
och nämnder.

SYFTE
Rådet skall

- bidra till att förstärka inflytandet för äldre i alla frågor av särskild vikt för denna 
grupp,

- vara delaktigt vid förberedelser inför upphandling av vårdgivare,

- verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering,

- vara ett remissorgan i frågor av större vikt för pensionärerna samt

- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Rådet får initiera nya pensionärsfrågor genom skrivelse till ansvarig nämnd eller via 
anteckning i rådets protokoll som delges berörd nämnd.

Ordförande får kalla ansvarig tjänsteman att komma till ett rådsmöte för att informera om 
viss angelägen fråga för de äldre.

RÅDETS UPPGIFTER
Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som direkt berör pensionärerna och 
därmed inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan 
påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse.

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar 
av det serviceutbud som direkt berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. Således skall 
kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som 
direkt rör pensionärer. 

RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Rådets arbete leds av ordföranden, som skall vara utsedd av kommunstyrelsen. Rådet kan 
inom sig utse en vice ordförande, som vid behov övertar ordförandens befogenheter. Vice 
ordföranden utses bland företrädarna för pensionärsorganisationerna.
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Kommunen utser fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare, varav två ordinarie och två 
ersättare från kommunstyrelsen och två ordinarie och två ersättare från socialnämnden.

Pensionärsorganisationerna utser sex ordinarie ledamöter och sex ersättare med fördelning 
enligt överenskommelse mellan pensionärsorganisationerna.

Mandattiden för ledamöter och ersättare i rådet är fyra år och följer mandattiden för 
förtroendevalda vid allmänna val.

Ersättare har närvarande- och yttranderätt vid rådets sammanträden men ingen 
beslutanderätt i andra fall än när ersättaren tjänstgör i stället för  frånvarande ordinarie 
ledamot.

BEREDNINGSUTSKOTT
Rådet äger rätt att inrätta ett beredningsutskott som då skall bestå av representanter för 
pensionärsorganisationerna.

ÄRENDEBEHANDLING
Rådet äger inte rätt att behandla ärenden rörande enskilda personer. 

RÅDETS FORMELLA STÄLLNING
Rådet är ett referensorgan och inte en kommunalt vald nämnd med beslutsbefogenheter. 
Rådets verksamhet regleras därmed inte av kommunallagens bestämmelser avseende 
arbetsformer och beslutsförhet 
m. m.

SAMMANTRÄDEN
Rådet sammanträder två gånger per år. Härutöver kan rådet kallas till extra sammanträde 
om så erfordras.

Socialnämnden ansvarar för sekreterarfunktionen vid rådets möten.

Protokoll från sammanträde skall finnas utlagt på kommunens hemsida senast fyra veckor 
efter sammanträdet.

Rådets ledamöter skall senast 21 dagar före varje ordinarie sammanträde till 
ordföranden/sekreteraren anmäla vilka ärenden de önskar ta upp på dagordningen till 
sammanträdet.

Kallelsen skall utsändas senast en vecka före sammanträdet. 

EKONOMI
Pensionärsorganisationernas representanter i rådet utses av och representerar sina 
organisationer. De omfattas därför inte av kommunens regler för ersättning till 
förtroendevalda.

ANTAGANDE AV REGLEMENTE
Reglemente för rådet skall fastställas av kommunfullmäktige.

Ändringar av reglementet kan aktualiseras av pensionärsrådet, kommunstyrelsen eller 
socialnämnden.
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E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN Förvaltning e-post 212000-0910
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

284 85  PERSTORP Torget 1 0435-390 00 vx Förvaltning fax 206-3857 11 16 54-0

Sida
Tjänsteskrivelse 1(1)
2018-08-17 Dnr 2018/175

Dnr 2012
KS
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige 

Förslag till reviderat reglemente för handikapprådet
Sammanfattning
En översyn av samtliga reglementen har genomförts inför mandatperioden 2019-2022, 
och föreliggande förslag till reviderat reglemente tagits fram. 

Förslaget är en följd av parlamentariska gruppens överläggningar inför kommande 
mandatperiod som fullmäktige fastställt i ett principbeslut den 30 maj 2018, § 38.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta reglemente för handikapprådet att gälla från och med den 1 januari 
2019.

Ulf Bengtsson Cecilia Håkansson

Kommundirektör kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Handikapprådet
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET I PERSTORPS 
KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2018-mm-dd
Ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 2010-05-19, § 36. 

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för 
handikapporganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

SYFTE
Rådet skall
- bidra till att förstärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning i alla frågor av 

särskild vikt för denna grupp,

- verka för att frågor som berör personer med funktionsnedsättning beaktas i nämndernas 
verksamhetsplanering,

- vara ett remissorgan i frågor av större vikt för personer med funktionsnedsättning, samt

- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Rådet får initiera nya frågor inom funktionshinderområdet genom att tillskriva ansvarig nämnd 
eller via anteckning i rådets protokoll som delges berörd nämnd.

Rådets ordförande får kalla ansvarig tjänsteman att komma till ett rådsmöte för att informera om 
viss angelägen fråga för ledamöterna.

RÅDETS UPPGIFTER
Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas 
utformning och organisation som direkt berör personer med funktionsnedsättning och därmed 
inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets 
handläggning i aktuell nämnd/styrelse.

Organisationernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det 
serviceutbud som direkt berör möjligheterna till en god livskvalitet för personer med 
funktionsnedsättning. Således skall kommunala handikapprådet vara ett referensorgan med 
överläggningsrätt i frågor som direkt rör personer med funktionsnedsättning. 

RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Kommunala handikapprådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Rådets arbete leds av ordföranden, som skall vara utsedd av kommunstyrelsen. Rådet kan inom 
sig utse en vice ordförande, som vid behov övertar ordförandens befogenheter. Vice ordföranden 
utses bland företrädarna för handikapporganisationerna.

Kommunen utser fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, varav två ordinarie och två ersättare 
från socialnämnden samt en ordinarie och en ersättare vardera från kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och byggnadsnämnden.
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Handikapporganisationerna utser fem ordinarie ledamöter och fem ersättare som skall vara 
bosatta i Perstorps kommun och om möjligt representera följande huvudkategorier:

Synskadade/hörselskadade, döva, rörelsehindrade samt medicinskt respektive psykiskt 
funktionsnedsatta. 

Representanterna utses av respektive organisation.

Mandattiden för ledamöter och ersättare i rådet är fyra år och följer mandattiden för 
förtroendevalda vid allmänna val.

Ersättare har närvarande- och yttranderätt vid rådets sammanträden men ingen beslutanderätt i 
andra fall än när ersättaren tjänstgör i stället för  frånvarande ordinarie ledamot.

ÄRENDEBEHANDLING
Rådet äger inte rätt att behandla ärenden rörande enskilda personer. 

RÅDETS FORMELLA STÄLLNING
Rådet är ett referensorgan och inte en kommunalt vald nämnd med beslutsbefogenheter. Rådets 
verksamhet regleras därmed inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och 
beslutsförhet 
m. m.

SAMMANTRÄDEN
Rådet sammanträder två gånger per år. Härutöver kan rådet kallas till extra sammanträde om så 
erfordras.

Socialnämnden ansvarar för sekreterarfunktionen vid rådets möten.

Protokoll från sammanträde skall finnas utlagt på kommunens hemsida senast fyra veckor efter 
sammanträdet. 

Rådets ledamöter skall senast 21 dagar före varje ordinarie sammanträde till 
ordföranden/sekreteraren anmäla vilka ärenden de önskar ta upp på dagordningen till 
sammanträdet.

Kallelsen skall utsändas senast en vecka före sammanträdet. 

Vid utsändandet av handlingar till handikapprådets ledamöter skall hänsyn tas till 
läshandikappades behov av att direkt kunna tillgodogöra sig handlingarnas innehåll, exempelvis 
genom inläsning på ljudband.

Handikapprådets sammanträden bör förläggas till lokal som är tillgänglig för rörelsehindrade och 
är försedd med erforderliga anordningar som exempelvis hörslinga.

EKONOMI
Handikapporganisationernas representanter i rådet utses av och representerar sina organisationer. 
De omfattas därför inte av kommunens regler för ersättning till förtroendevalda.
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ANTAGANDE AV REGLEMENTE
Reglemente för rådet skall fastställas av kommunfullmäktige.

Ändringar av reglementet kan aktualiseras av handikapprådet, kommunstyrelsen eller 
socialnämnden.
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