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Författningssamling 

Arbetsordning för Kommunfullmäktige    
 
Fastställd av Kommunfullmäktige 2019-09-23, § 147, reviderad 2023-03-27, § 33.
    
 
Utöver det som föreskrivs om Kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 
 
 
Antalet ledamöter (5 KAP. 5-7 §§ KL)  
 
1§  
Kommunfullmäktige har 35 ledamöter och 24 ersättare.   
 
 
Presidium (5 KAP. 11 § KL)  
 
2 § 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som 
tillsammans utgör kommunfullmäktiges presidium. 
Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 
  
Vid valet bestämmer kommunfullmäktige 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 ledamot 
i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident.  
 
 
Fyllnadsval till presidiet m.m. 
  
4 § 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 
återstående tid av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är 
hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.  
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Upphörande av uppdraget 
  
5 § 
Om en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör att vara valbar, upphör 
uppdraget vid nästa kommunfullmäktigesammanträde om inte kommunfullmäktige, efter 
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av 
mandattiden.  
En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan 
ska göras i så god tid att den hinner behandlas av kommunfullmäktige innan uppdraget 
upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli.  
 
 
Tid för sammanträde (5 KAP. 12 § KL)  
 
6 § 
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli.  
Sammanträdena äger rum fjärde måndagen i månaden kl. 19 med undantag av sammanträdet i 
december som äger rum tredje måndagen kl. 18. För varje år bestämmer Kommunfullmäktige 
dag och tid för sammanträdena.  
 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 
kommunfullmäktige 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 ställa 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 digitala anslagstavla.  
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Plats för sammanträde  
  
9 §  
Fullmäktige sammanträder i musikskolans lokal, Storgatan 9, Klippan. 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde.  
 
 
Tillkännagivande av sammanträdena 
  
10 § 
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med Kommunfullmäktige 
och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Kommunfullmäktiges sammanträden ska 
tillkännages på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.  
 
Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och 
om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen distribueras via Netpublicator. 
 
15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.  
 
 
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
  
11 § 
Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  
 
Kommunfullmäktige 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 kommunfullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande 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 
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.  
 
 
 
Ärenden och handlingar till sammanträde 
  
12 § 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när kommunfullmäktige ska 
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behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.  
 
13 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet.  
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och 
ersättare före sammanträdet.  
 
Handlingarna i varje ärende bör finnas lätt tillgängliga för allmänheten via kommunens 
hemsida minst en vecka innan sammanträdet 
.  
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  
 
 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
  
14 § 
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens kansliavdelning som underrättar den ersättare 
som står i tur att tjänstgöra.  
 
15 § 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer 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.  
 
16 § 
Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring.  
 
17 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde 
ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
 
Upprop 
  
18 § 
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
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.  
 
Ersättare som är närvarande utan att tjänstgöra antecknar sitt namn på närvarolistan i lokalen. 
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Protokollsjusterare 
  
19 § 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.  
Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer kommunfullmäktige två ledamöter att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda 
ordföranden vid röstsammanräkningar.  
 
 
Turordning för handläggning av ärendena 
  
20 § 
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet.  
Kommunfullmäktige 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.  
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.  
 
 
Yttranderätt vid sammanträdena 
  
21 §  
Rätt att delta i överläggningen har  
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling 
  av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.  

- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar 
  ett ärende som beredningen har handlagt.  

- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar  
  en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret.  

- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när 
  fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.  
 
 
22 § 
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen.  
 
Revisorerna får också delta i överläggningen, när kommunfullmäktige behandlar ett ärende 
som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  
 
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 
revisionsberättelsen.  
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23 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, 
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos 
kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma 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 för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena.  
 
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.  
 
24 § Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Kommunfullmäktiges 
sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.  
 
 
Talarordning och ordning vid sammanträdena 
  
25 §  
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han 
eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.  
 
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.  
 
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 
  
26 § 
När kommunfullmäktige har 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 kommunfullmäktige beslutar medge det enhälligt.  
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt.  
 
 
Deltagande i beslut 
  
27 § 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, 
innan beslutet fattas. 
  
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
kommunfullmäktige fattar det med acklamation.  
 
 
Omröstningar 
  
28 § 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att 
justera protokollet.  
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster.  
 
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.  
 
29 § 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser 
samt vara omärkt, enkel och sluten.  
En valsedel är ogiltig om den  
 

1.  upptar namnet på någon som inte är valbar,  
2. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  
3. 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 
  
30 § 
En motion  

1.  ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,  
2.  får inte ta upp ämnen av olika slag,  
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3.  väcks genom att den ges in till Kommunstyrelsens kommunkansli, eller vid ett 
 sammanträde med Kommunfullmäktige.  

 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde.  
 
En motion kan också lämnas in vid ett kommunfullmäktige sammanträde. 
 
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
 
Den som inlämnat en motion har rätt att på kommunfullmäktige redovisa sin motion. 
 
Motionen ska beredas med strävan att motionen kan besvaras inom ett år. Beredningstiden bör 
aldrig vara längre än två år. 
 
 
Företagens initiativrätt 
  
31 § 
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i 
kommunfullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 
kommunfullmäktige får ta ställning till.  
 
 
Interpellationer 
  
32 § 
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till 
styrelsens kansli senast 14 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 
sammanträdesdag 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 
kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.  
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Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen 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 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.  
 
 
Frågor 
  
33 §  
En fråga ska  

1.  vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,  
2.  ges in till styrelsens kansli senast sju dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten 

avser att ställa den.  
 
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 
 
34 §  
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
kommunfullmäktige ska behandla ska beredas.  
 
Styrelsen 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 
  
35 §  
Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning 
av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive 
nämnds reglemente.  
 
 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
  
36 §  
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.  
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Beredning av revisorernas budget 
  
37 §  
Presidiet bereder revisorernas budget.  
 
 
Valberedning 
  
38 §  
På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden.  
 
Valberedningen består av lika många ledamöter och ersättare som de partier som 
representeras i kommunfullmäktige.  
Bland ledamöterna väljer lommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande (och en andre vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter.  
 
Valberedningen bör lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med 
undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte 
är ordförandeval.  
 
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.  
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  
 
 
Justering av protokoll 
  
39 §  
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
han eller hon har lett.  
 
 
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan kommunfullmäktige justerar den.  
 
 
Reservation 
 
40 §  
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.  
 



 
 

 
Rev 2023-  

Författningssamling 

Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den 
sammanträdesdag beslutet fattades. 
 
 
Expediering och publicering av protokoll  
  
41 §  
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet.  
 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar Kommunfullmäktiges skrivelser 
och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 
 
  
42 § 
Tillkännagivande av justering av Kommunfullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 
som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. 
Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning 
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 
 
Inspelning och sändning 
 
§ 43  
Fullmäktiges sammanträden spelas in och arkiveras. Fullmäktiges sammanträden direktsänds 
över internet genom bild- och ljudupptagning.  
Kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för sändningen. När vice ordförande 
leder sammanträdet inträder de i rollen som ställföreträdande ansvarig utgivare.  
Ansvarig utgivare eller tjänstgörande ställföreträdande ansvarig utgivare får besluta om att 
sändning inte ska ske eller ska avbrytas.  
Fullmäktiges sammanträden är att betrakta som dagshändelser. Därmed är varje ledamot eller 
annan medverkande personligt ansvarig för eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan 
komma att begå. 
_____ 
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Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Klippans kommun    
 
Fastställt av kommunfullmäktige 2021-03-22, § 21. 
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För styrelsen och nämnder gemensamma bestämmelser 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och relevant speciallagstiftning gäller 
följande gemensamma reglemente för samtliga nämnder i Klippans kommun. Kommunstyrelsen ingår 
i begreppet nämnder (6 kap. KL) 
 
Uppdrag och verksamhet 
§ 1 Styrelsen och nämnderna ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges 
i lag eller annan författning. De ska följa det som fullmäktige i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Styrelsen/nämnderna ska leda och 
samordna planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter inom sitt ansvarsområde. 
 
Styrelsen/nämnderna ska: 

- leda och följa utvecklingen inom sina respektive ansvarsområden i kommunen och 
utifrån denna ansvara för information, fortbildning och introduktion av personalen, 

- utforma kommunala mål inom sina respektive områden, 
- ansvara för den övergripande informationen till allmänheten om nämndens respektive 

ansvarsområde, 
- avge yttrande i ärenden som ankommer på nämnden, 
- utarbeta förslag till avgifter, normer och regler, 
- föra nämndens talan själv eller genom ombud i alla mål och ärenden inom sitt 

respektive verksamhetsområde. 
 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
2 § Styrelsen/nämnderna ansvarar för att deras organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
 
Behandling av personuppgifter 
§ 3 Styrelsen/nämnderna är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
deras verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar 
som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning 
enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 
Styrelsen/nämnderna ska utse dataskyddsombud. 
 

Uppföljning, årsredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
§ 4 Styrelsen/nämnderna ansvarar för sina verksamhetsområden med huvudansvar för ekonomi, 
målformulering, kvalitet och utförande. Styrelsen/nämnderna ska kontinuerligt följa upp sin 
verksamhet. 
 
Styrelsen/nämnderna ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag 
som fullmäktige har lämnat dem 
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a) i reglemente, 
b) genom finansbemyndigande. 

 
Styrelsen/nämnderna ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har 
fullgjorts.  
 
Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 
styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
 
Rapportering sker genom att nämnderna ska: 

- lämna delårsrapporter, 
- lämna verksamhetsberättelse med årsbokslut vid årets slut, samt 
- lämna de redovisningar som styrelsen vid var tid efterfrågar. 

 
Styrelsen/nämnderna ska även, till kommunfullmäktige redovisa verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. Redovisningen ska ske två gånger per år, i april och oktober. Styrelsen 
samordnar redovisningen. 
 
Styrelsen/nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 
 
 
Information och samråd 
 
§ 5 Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från 
ansvarig nämnd få den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 
information och underlag omfattar inte uppgift som det råder sekretess för. 
 
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. Respektive 
nämnd beslutar om formerna för samrådet. 
 
 
 
Lokalförsörjning 
 
§ 6 Styrelsen ansvarar för lokalförsörjningen och nyttjandet av kommunens lokalbestånd inklusive 
frågor som rör ny-, till- och ombyggnad. 
Nämnderna ansvarar för planering av sina lokalbehov samt framtagning av de funktionella kraven på 
lokalerna. Behovet ska framställas till styrelsen i enlighet lokalförsörjningsprocessen.  
Nämnderna ska förhyra sina lokaler via kommunens fastighetsavdelning alternativt kommunens egna 
bostadsbolag. 
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Brandskyddsansvar 
§ 7 Nämnderna som verksamhetsutövare i, samt kommunstyrelsen som ägare till en byggnad, har 
ansvar för brandskydd och säkerhet i byggnaden enligt lagen om skydd mot olyckor. 
 
Miljöskyddsansvar 
 
§ 8 Styrelsen/nämnderna, som verksamhetsutövare har ansvar för verksamhetens miljöskyddsarbete 
enligt miljöbalken med tillhörande lagstiftning. 
 
 
 

Arbetsformer 
Tidpunkt för sammanträden 
 
§ 9 Respektive nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska även hållas 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 bli behandlade 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 
 
§ 10 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 fyra (kalender)dagar före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen 
för kallelse. Kallelsen ska ske elektroniskt.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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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. 
 
 
Sammanträden på distans 
 
§ 11 Styrelsen/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 tre dagar i förväg anmäla detta till sekreteraren. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans. 
 
 
Närvarorätt 
 
§ 12 Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande och vice ordföranden har rätt att närvara vid 
nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Dessa har i den utsträckning nämnden 
beslutar rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Kommundirektören har närvaro-, initiativ- och 
yttranderätt i kommunstyrelsen, nämnderna och deras respektive utskott. Närvaro-, initiativ- och 
yttranderätt enligt detta stycke gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 
 
Styrelsen/nämnderna 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 styrelsen/nämnderna beslutar det, får den som kallats 
delta i överläggningarna. 
 
Styrelsen/nämnderna får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträde. 
 
 
Ordföranden 
 
§ 13 Det åligger ordföranden att 

- leda nämndens arbete och sammanträden, 
- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
- inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
- bevaka att nämndens beslut verkställs 
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Presidium 
 
§ 14 Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande. 
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs. 
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
§ 15 Om varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan delta i ett helt 
sammanträde eller en del av ett sammanträde, får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
styrelsen/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 uppgifter. 
 
Förhinder 
 
§ 16 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till ansvarig inom respektive parti. Det ankommer på denne att kalla in den 
ersättare som står i tur om att tjänstgöra. Detta bör även meddelas sekreteraren. 
 
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 väljs 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 rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 
protokollet. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid 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. 
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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 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 styrelsen/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 och protokollsanteckning 
 
§ 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. 
 
Protokollsanteckning tas till protokollet efter begäran av ledamot eller ersättare och efter ordförandens 
godkännande. Sådan begäran ska göras innan sammanträdet avslutas. Protokollsanteckningen ska 
lämnas skriftligt till sekreteraren. 
 
Justering av protokoll 
 
§ 22 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som väljs som justeringsperson på 
sammanträdet. 
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Styrelsen/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 Styrelsen/nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen 
bedöms nödvändig. 
 
Delgivningsmottagare 
 
§ 24 Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som styrelsen/nämnden beslutar. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
§ 25 Avtal, yttranden och andra framställningar till extern part, som beslutas av nämnderna, ska 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och förvaltningschefen i 
förening, om inte nämnderna bestämmer annat. För kommunstyrelsens del undertecknar ordföranden, 
eller vid förfall för denne av vice ordförande, i förening med kommundirektören om inte 
kommunstyrelsen bestämmer annat. 
 
Styrelsen/nämnderna får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen/nämnderna lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/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. 
 
Utskott 
§ 26 Om styrelsen/nämnden har utskott gäller följande: 
Styrelsen/nämnderna utser bland utskottets ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en 
andre vice ordförande. Mandatperioden för utskottens ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter 
och ersättare är, om inget annat beslutas, fyra år räknat från och med den 1 januari till och med den 31 
december. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnderna utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska ha rätt att närvara vid utskottets sammanträden. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i 
den av styrelsen/nämnderna vid valet bestämda ordningen. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta 
i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet men har inte rätt att delta i besluten. 
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Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval 
snarast förrättas. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas 
när ordföranden anser att det behövs eller när mer än hälften av utskottets 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 närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnderna i dess helhet bör beredas av utskottet, och lägga 
fram förslag till beslut. (Gäller ej socialnämndens utskott). Ordföranden eller förvaltningschefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskott. 
 
 
Utskottets beslutanderätt framgår av styrelsens/nämndernas vid var tid gällande delegationsordning. 
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Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens uppgifter 
 
Allmänt om styrelsens uppgifter 
§ 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska 
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund. 
 
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 återrapportera 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 (1991:900), KL, och annan lagstiftning. 
 
Ledningsfunktion och styrfunktion 
 
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. leda arbetet med, och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor inkl. säkerhetsskyddsfrågor i 

kommunen, 
4. ha ett ansvar för kommunens övergripande IT-system, samt kommunstyrelsens egna IT-

system,  
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 
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behövs, 
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar, 
8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare, 
9. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 
10. leda och samordna den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, 
11. ansvara för mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls för bostäder, handel, industri och samhällsbyggande, 
12. ansvara för energiplanering samt främja energihushållningen, 
13. ansvara för trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning, 
14. ansvara för kommunens övergripande informationsverksamhet, 
15. Ansvara för kommunens infrastruktur såsom kommunal järnvägsinfrastruktur, gator och 

vägar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt fibernät, 
16. ansvara för utvecklingen av kommunal demokrati, 
17. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat, 
18. ansvara för att upprätta riktlinjer för gemensam hantering av brandskyddsansvaret, 
19. ansvara för kommunens lokalförsörjning, 
20. ansvara för bostadsanpassning, 
21. ansvara för allmän platsmark, 
22. övergripande kvalitetsarbete, 
23. övergripande hållbarhetsarbete inklusive folkhälsofrågor. 

 
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. 
 
Företag och stiftelser 
§ 4 Styrelsen ska 

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

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade, 
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna, 
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, senast i maj 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 kommunala 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, 
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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 
intresse i. 

 
 
Kommunalförbund 
§ 5 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. 
 
 
Ekonomi och medelsförvaltning 
§ 6 Styrelsen ska 
 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter 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 - underhålla och 
förvalta kommunens fasta och lösa egendom, - se till att kommunens behov av 
försäkringsskydd är tillgodosett, - 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 (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning, 
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 
6. bokföring och redovisning, 
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser.  
 
Delegering från kommunfullmäktige 
§ 7 Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 
 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade 

verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 
3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 
4. så som kommunens anställningsmyndighet ansvarar kommunstyrelsen för arbetsmiljöfrågor i 

organisationen, 
5. köp, försäljning och byte av fastigheter 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 officiella heraldiska vapen, 
8. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200). 
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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. Styrelsen 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 och har därvid bl.a. att: 
 

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

2. förhandla å 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 

 
 

Uppföljningsfunktionen 
 
Styrelsens uppföljning 
§ 9 Styrelsen ska 
 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 
verksamheten 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 utvecklas 

mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 
5. 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, 

6. till fullmäktiges sammanträden i april och oktober varje år lämna en redovisning över de 
motioner som kommit in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 

 
 

Särskilda uppgifter 
 
Processbehörighet 
§ 10 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 fullmäktige. Detta 
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gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet. 
 
Personalansvar 
§ 11 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för kommunens personal och hanterar övergripande 
personalfrågor i kommunen. 
 
Krisledning och höjd beredskap 
§ 12 Styrelsens arbetsutskott ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 
 
Krisledningsnämnden utgörs av styrelsens arbetsutskott och dess verksamhet regleras i särskilt 
reglemente. 
 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 
 
Arbetslöshetsnämnd 
§ 13 Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
 
Arkivmyndighet 
§ 14 Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget 
arkivreglemente. 
 
Anslagstavla och webbplats 
§ 15 Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 
 
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 
 
Författningssamling 
§ 16 Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna 
hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
 
 
Kommunal järnvägsinfrastruktur 
§ 17 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens järnvägsinfrastruktur (industrispår) enligt  
järnvägslagen (2004:519). 
 
 
Ordföranden 
§ 18 Utöver § 11 i den gemensamma delen för styrelsen och nämnder, 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 
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4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om 
inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
Sammansättning 
§ 19 Styrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 
 
Kommunalråd 
§ 20 Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige ett kommunalråd och ett oppositionsråd. Dessa ska 
vara ledamöter i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. 
 
Kommunalrådet ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen dvs tjänstgöringsgrad heltid 
(100%). 
Kommunalrådets ansvarsområden omfattar kommunens samtliga ansvarsområden. 
 
Kommunalrådets uppgifter utgörs i huvudsak av övergripande ledning och samordning, budgetfrågor, 
övergripande planering, regional utveckling och extern samverkan samt de frågor som beskrivs under 
kommunstyrelsens ansvarsområden (§ 3)  
 
 
Utskott 
§ 21 Inom styrelsen ska finnas minst ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och 
fem ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare önskat antal utskott med vardera högst fem 
ledamöter och fem ersättare. 
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Socialnämnden 
 
Socialnämndens uppgifter 
 
Allmänt om socialnämndens uppgifter 
 
§ 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, funktionshinderomsorg och hälso- 
och sjukvård, utifrån till dessa områden relevant lagstiftning. 
 
Därtill ansvarar socialnämnden för färdtjänst och riksfärdtjänst samt handläggning och tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622). 
Övrig verksamhet 
 
§ 2 Inom ramen för fullmäktiges beslut om LOV eller att lägga ut verksamhet på entreprenad har 
socialnämnden ansvaret för att godkänna och sluta avtal med utförare som utför insatser åt 
socialnämnden med stöd av lagen (2008:962) om valfrihetssystem eller efter upphandlingsförfarande 
enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 
 
Socialnämnden ansvarar för verksamhetsspecifika IT-system. 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
 
§ 3 Socialnämnden ska, med de undantag som anges i kommunallagen 3 kap 9 § eller annan 
lagstiftning, besluta i ärenden inom det område som anges i 1 §. 
 
Socialnämnden skall också enligt av fullmäktige antagna riktlinjer fatta beslut om: 
- taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
- hyressättning i kommunens särskilda boenden samt bostäder med särskild service  
- principerna för kommunalt bostadstillägg i kommunens särskilda boenden samt bostäder med 
särskild service. 
 
 
Socialnämndens arbetsformer 
Sammansättning 
§ 4 Socialnämnden består av nio ledamöter och nio personliga ersättare, som väljs för fyra år räknat 
från och med den 1 januari året efter det år val i hela riket av fullmäktige ägt rum. 
 
Utskott 
§ 5 Inom socialnämnden ska finnas ett socialt utskott. Sociala utskottet består av tre ledamöter och tre 
personliga ersättare. Sociala utskottet fattar beslut enligt av socialnämnden fastställd 
delegationsordning i individärenden.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppgifter 
 
Allmänt om barn- och utbildningsnämndens uppgifter 
 
§ 1 Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och vuxna. 
Nämndens uppgifter omfattar: 

- Förskola, 
- Grundskola,  
- Fritidshem, 
- Särskola, 
- Gymnasieskola,  
- Kommunal vuxenutbildning inklusive svenskundervisning för invandrare (SFI), 
- Yrkeshögskola, 
- Annan pedagogisk omsorg. 

 
Nämnden får anordna uppdragsutbildning. 
 
Barn och utbildningsnämnden fullgör även kommunen ansvar och uppgifter inom arbetsmarknads- 
och integrationsområdena, t.ex. kommunala aktivitetsansvaret och bosättning av flyktingar.  
 
 
§ 2 Vid utövningen av de befogenheter som tillkommer barn- och utbildningsnämnden, åligger det 
nämnden särskilt: 

 
- att ansvara för att allmänhet, föräldrar och elever får nödvändig information om nämndens 

verksamhetsområde 
 

- att se till att elever och föräldrar får möjlighet till inflytande enligt skollagens och 
skolförordningarnas mening 
 

- att ansvara för att skolskjutsar fungerar på ett tillfredsställande sätt och utföra besiktning av 
verksamheten 

 
- att fastställa elevavgifter vid särskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

 

- ansvarar för verksamhetsspecifika IT-system. 
 
 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
 
§ 3 Att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen fastställa taxor och avgifter för uthyrning av de 
anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde inom de riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt. 
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Sammansättning 
 
§ 4 Barn- och utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio personliga ersättare, som väljs för 
fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år val i hela riket av fullmäktige ägt rum. 
 

Utskott 
 
§ 5 Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter, vilka utgörs 
av nämndens ordförande, 1: a vice ordförande och 2: a vice ordförande, samt tre ersättare.  
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Plan- och byggnämnden 
 
Plan- och byggnämndens uppgifter 
 
Allmänt om plan- och byggnämndens uppgifter 
 
§ 1 Plan- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) och har den närmaste insynen över byggnadsverksamheten. 
 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala 
nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. 
 
Plan- och byggnämnden ska: 
 
- fullgöra kommunens uppgifter vid upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser med 

följande undantag: 
 
beslut om att plan skall upprättas, ändras eller upphävas fattas av Kommunstyrelsen  
om planen berör flera förvaltningar eller medför ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

 
- anta detaljplan, som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt, t ex sådana 

planer som kan handläggas med enkelt planförfarande. Om planen med tillhörande 
genomförandebeskrivning medför ekonomiska konsekvenser för kommunen eller reglerar 
exploateringssamverkan enligt ESL ska nämnden före antagandet inhämta kommunstyrelsens 
godkännande. 
 

Plan- och byggnämnden ska: 
 

- besluta om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked, 
 

- bedöma kontrollbehovet och utövar tillsyn över byggnadsarbeten genom 
    bygganmälan, godkännande av kvalitetsansvarig, byggsamråd, kontrollplan och utfärdande 
    av slutbevis, 
 
- besluta om påföljder och ingripanden vid överträdelser m.m, 

 
- fullgöra kommunens uppgifter enligt om nämnden antagit planen,  

 
- utöva tillsyn enligt förordningen om kontroll av hissar och viss andra motordrivna anordningar 

i byggnadsverk, 
 

- utöva tillsyn av OVK (obligatorisk ventilationskontroll), 
 

- fullgöra kommunens myndighetsuppgifter enligt Fastighetsbildningslagen (FBL), 
 

- fullgöra kommunens myndighetsuppgifter enligt Anläggningslagen (AL), 
 

- fullgöra kommunens myndighetsuppgifter enligt Ledningsrättslagen (LL), 
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- ansvara för prövning av ärenden om dispens från strandskydd enligt Miljöbalken 7 Kap, § 18, 

         för tillsyn över efterlevnaden av strandskyddet och upphävande av strandskydd, 

- fullgöra de skyldigheter som åligger kommunen i enlighet med lagen (2006:378) om 
lägenhetsregister, 
 

- ansvara för kontroll av att regler för avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder (2011:13, HIN) och 
tillgänglighet på allmänna platser m.m. (2011:5, ALM) efterlevs, 
 

- ansvara för tillsyn gällande 6 § LGS samt 46 § VägL (Länsstyrelsen beslutar, kommunen har 
ansvar för tillsynen), 
 

- ansvarar för verksamhetsspecifika IT-system. 

  

 
Plan- och byggnämndens arbetsformer 
 
Sammansättning 
 
§ 2 Plan- och byggnämnden består av nio ledamöter och nio personliga ersättare. 
 
 

Utskott 
 

§ 3 Inom plan- och byggnämnden skall det finnas ett arbetsutskott som består av 
tre ledamöter och tre personliga ersättare. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter 
 
Allmänt om kultur- och fritidsnämndens uppgifter 
 
§ 1 Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kommunens kultur- och 
fritidspolitiska mål samt främjar utvecklingen av kultur- och fritidsverksamheten. Nämnden har därvid 
till uppgift att 
 

- med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur- och fritidsverksamhet i 
kommunen samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade, 
 

- ansvara för fritids- och kulturverksamheten innefattande såväl verksamhet i egen regi som 
stöd till annan kultur- och fritidsverksamhet i kommunen, 
 

- genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och 
kulturarbetare med flera inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa 
bedriver, 
 

- inom ramen för av Kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag 
till studieförbund samt föreningar och organisationer inom kultur, fritid och social verksamhet,    

 

- genom samverkan med övriga nämnder och andra kommuner uppmuntra kultur- och 
fritidsintresset, 
 

- förvalta/ansvara för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom samlingar och 
konstverk, 
 

- besluta om upplåtelse av lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet,  
 

- så långt som möjligt tillgodose behovet av ändamålsenliga anläggningar och lokaler för 
kultur- och fritidsverksamhet, 
 

- verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av 
kulturhistoriskt eller estetiskt värde, 
 

- stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet, 
 

- ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och offentliga platser,  
 

- besluta om utdelning av kulturpris, nytänkarpris, föreningsledarpris och byggnadsvårdspris, 
samt minnesgåvor för framstående idrottsprestation i enlighet med gällande bestämmelser, 
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- avge yttrande i plan- och byggärenden som remitteras till nämnden, 
 

- även utan föregående remiss följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och därvid, om nämnden 
finner det påkallat, till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter, 
 

- fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av Kommunfullmäktige 
överlämnas till nämnden, 
 

- ansvara för verksamhetsspecifika IT-system. 
 

 
Delegering från kommunfullmäktige 
 
§ 2 Kultur- och fritidsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden: 
 

- fastställande av gatu- och kvartersnamn, 
 

- utarrendera, uthyra eller annars upplåta anläggningar och lokaler, som tillhör kommunen och 
som faller under nämndens förvaltning, 
 

- fastställa taxor och avgifter vid de anläggningar/aktiviteter som faller inom nämndens 
ansvarsområde inom de riktlinjer som Fullmäktige fastställt, 
 

- fastställa förseningsavgifter vid mediautlåning, 
 

- ansvara för registrering och tillståndsgivning enligt Lotterilagen, 
 

- föra nämndens talan, själv eller genom ombud i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
 

Sammansättning 
 
§ 3 Kultur- och fritidsnämnden består av nio ledamöter och nio personliga ersättare som väljs för fyra 
år räknat fr o m 1 januari året efter det år val till kommunfullmäktige ägt rum i hela riket. 
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Valnämnden 
 
Valnämndens uppgifter 
 
Allmänt om valnämndens uppgifter 
 
Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen (2005:837) samt de uppgifter som enligt 
annan lag skall fullgöras av valnämnd. Det innebär att nämnden bland annat ansvarar för 
genomförande av allmänna val, val till EU-parlamentet samt eventuellt förekommande 
folkomröstningar. 
 
Sammansättning 
 
§ 1 Valnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
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REGLEMENTE FÖR 4 K UPPHANDLING  

 

Fastställt av Kommunfullmäktige 1999-09-28, § 83. 

 

Klippans kommun, Perstorps kommun, Åstorps kommun och Örkelljunga kommun har kommit 
överens om att inrätta en gemensam nämnd, kallad 4 K Upphandling, för att genomföra 
samordnad upphandling. 

 

Den gemensamma nämnden är tillsatt i Klippans kommun och ingår i dess organisation. 

 

Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 3 a-c § § kommunallagen. För nämndens 
verksamhet gäller kommunallagen, detta reglemente och ovan nämnda överenskommelse om 
nämndens behörighet och befogenheter m.m. 

 

1 §  

 

Uppgifter 
Den gemensamma nämndens uppgift är att på affärsmässiga villkor svara för gemensam 
upphandling av varor och tjänster åt kommunerna när kommunerna genomför samordnad 
upphandling av t ex datorutrustning, telefoni och olika datasystem. 

 

Nämnden skall samråda med styrelser och nämnder samt förvaltningar och de samverkande 
kommunerna vid behov. 

 

Nämnden sammanträder i Klippan om inte nämnden själv bestämmer annat. 

 

2 § 

 

Sammansättning 
Den gemensamma nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje kommun utser 
vardera en ledamot och en ersättare. 

 

Klippans kommun skall bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande 
enligt vad som sägs i överenskommelsen under p 4. 
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3 § 

 

Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra 
sedan ärendet handlagts. 

 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

 

4 § 

 

Ersättning till ledamot 
Ledamot av den gemensamma nämnden skall erhålla ersättning för uppdraget från den kommun 
som valt ledamoten. 

 

5 § 

 

Anmälan av förhinder 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 

 

6 § 

 

Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 

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

 

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan för-troendevald 
som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den ledamot som 
har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är 
till åldern äldst. 

 

7 § 

 

Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett 
sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid ordförandens uppgifter och vid 
lika tjängstgöringstid för flera ledamöter träder den av dessa in som är till åldern äldst. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

8 § 

 

Justering och anslag av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens protokoll skall tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor. 

Utdrag ur protokoll skall tillställas de kommuner som är berörda av nämndens beslut. Full-
ständiga protokoll skall tillställas de samverkande kommunernas revisorer. 

 

9 § 

 

Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall 
ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justering av protokollet. 
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10 §  

 

Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som nämnden bestämmer. 

 

11 § 

 

Undertecknande av handlingar och expediering 
Avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn skall undertecknas av ordföranden eller 
vid förfall för denne vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

_____ 
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SAMARBETSAVTAL FÖR 4 K UPPHANDLING  

 

Fastställt av Kommunfullmäktige 1999-09-28, § 83. 

 

Mellan Klippans, Perstorps, Åstorps och Örkelljungas kommuner har träffats följande 
överenskommelse om samverkan i en gemensam nämnd enligt 3 kap 3 a-c § § kommunallagen 
(1991:900) i fråga om samordnad upphandling av informationssystem åt kommunerna.  

 

1 Ändamål 
Den gemensamma nämndens uppgift är att på affärsmässiga villkor svara för gemensam 
upphandling åt kommunerna när kommunerna gör gemensam upphandling, t ex upphand-
ling av datorutrustning, telefoni och olika datasystem. 
 

Nämnden skall i sin verksamhet beakta kommunernas gemensamma inköpspolicy. 

 

2 Värdkommun 
Den gemensamma nämnden tillsätts av Klippans kommun och ingår i dess organisation. 

 

Klippans centrala upphandlingsfunktion under kommunstyrelsen skall ansvara för beredning och 
verkställighet av nämndens beslut samt ombesörja nämndens administration och ansvar för dess 
handlingar. I beredningen av ärenden till nämnden skall också delta representanter från övriga 
kommuner. 

 

3 Mandatperiod 
Mandatperioden för den gemensamma nämnden skall vara fyra år räknat från den 1 januari året 
efter det allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. När val av ledamöter och 
ersättare i nämnden sker första gången skall det avse tiden från valets förrättande till ingången av 
år 2002. 

 

Nämndens verksamhet skall dock upphöra under löpande mandatperiod om parternas över-
enskommelse upphör att gälla innan periodens utgång. 

 

4 Antal ledamöter och ersättare i nämnden 
Den gemensamma nämnden skall ha fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje kommun utser 
vardera en ledamot och en ersättare. 

 

Av kommunallagen följer att Klippans kommun skall utse ordförande och vice ordförande. 
Parterna är överens om att den ledamot som är utsedd av Klippans kommun skall väljas till 
ordförande samt att vice ordförande skall växla mellan övriga kommuner vid varje mandatperiod. 
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5 Närvarorätt vid nämndens sammanträden 
Parterna är eniga om att nämnden skall ge inköpssamordnaren i Klippans kommun rätt att närvara 
vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. 

 

6 Budget och bidrag till nämndens verksamhet 
Klippans kommun upprättar budget för den gemensamma nämnden efter samråd med övriga 
kommuner. Förslaget till budget för den gemensamma nämnden skall tillställas övriga kommuner 
i god tid före budgetens slutliga behandling. 

 

Klippans kommun bidrar med 35 %, Perstorps kommun med 15 %, Åstorps kommun med 29 % 
och Örkelljunga kommun med 21 %. Andelen skall vara baserad på andelen av kommunernas 
totala invånarantal. Denna fördelning skall gälla vid fastställande av budget, tillskott eller 
överskott i nämndens verksamhet samt vid upplösning av överenskommelsen om samverkan i den 
gemensamma nämnden. 

 

7 Samägande 
Den egendom som den gemensamma nämnden förvärvar för sin verksamhet skall vara 
kommunernas gemensamma egendom. Varje kommuns andel uppgår till den andel som fastställts 
enligt punkten 6. Samägande regleras i lag (1904:48 s 1) om samäganderätt. 

 

Vid upplösning av nämnden skall den förvärvade egendomen fortsatt samägas av Klippans, 
Perstorps, Åstorps och Örkelljungas kommuner om inget annat avtalas särskilt. 

 

8 Försäkring 
Om behov av att teckna försäkring uppkommer som en följd av nämndens beslut tecknas denna 
av Klippans kommun. 

 

9 Anställningsförhållanden 
Den personal som kommer att utföra de uppgifter som ankommer på den gemensamma nämnden 
skall fortsatt vara anställda i respektive kommun. 

 

10  Verksamhetsberättelse 
Den gemensamma nämnden skall årligen lämna verksamhetsberättelse till kommunstyrelserna i 
övriga kommuner för yttrande till kommunstyrelsen i Klippans kommun. 

 

11 Revision 
Revision av den gemensamma nämndens verksamhet genomförs av parternas revisorer på 
det sätt som respektive huvudman beslutar. 
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12 Medelsförvaltning 
Klippans kommun ansvarar för medelsförvaltningen. Övriga kommuner äger rätt till löpande 
insyn i kommunens medelsförvaltning såvitt avser den gemensamma nämndens verksamhet. 

 

13 Nämndens ställning 
Nämnden fattar beslut i Klippans kommun och ingår avtal för Klippans kommuns räkning. 
Klippans kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en utomstående 
leverantör kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått. 

 

Klippans kommun har regressrätt mot övriga kommuner i anledning av eventuella civilrättsliga 
krav som har ställts på kommunen enligt 1 st. Detta gäller även ersättningskrav som uppkommer 
på Klippans kommun med anledning av avtal som ingått i enlighet med nämndens beslut. 

 

14 Överenskommelsens varaktighet 
Denna överenskommelse gäller tillsvidare. Varje samverkande kommun har rätt att med ett års 
uppsägning säga upp överenskommelsen att upphöra vid kalenderårets utgång. 

 

15 Tvist 
Tvist med anledning av denna överenskommelse skall om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse avgöras av allmän domstol. 

 

16 Godkännande 
Denna överenskommelse gäller under förutsättning att respektive kommunfullmäktige godkänner 
överenskommelsen. 

Denna överenskommelse har upprättats i fyra likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

_____ 
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REGLEMENTE FÖR KLIPPANS KRISLEDNINGSNÄMND  
 
Fastställt av Kommunfullmäktige 2004-12-14, § 85, med ändring 2013-04-23, § 39. 

 

 

NÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
Krisledningsnämndens uppgifter 
 

1 § 
Krisledningsnämnden fullgör sina uppgifter under extraordinära händelser enligt bestämmelserna i 
Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (SFS 2006:544). 
 
Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebärande en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 
som kräver skyndsamma insatser av kommunen. 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
 
2 § 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 
nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. 
 
När förhållandena medger det ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 
övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. 
 

Personuppgiftsansvar 
 

3 § 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen, 
(SFS 1998:204). 

 

Processbehörighet 
 

4 § 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål eller ärenden inom nämndens 
verksamhetsområde. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 

5 §  
Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
Kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Krisledningsnämnden skall till Kommunfullmäktige rapportera nämndens beslut samt samman-
ställning av inträffade händelser och vidtagna åtgärder under extraordinär händelse. Rapportering skall 
under extraordinära händelser ske fortlöpande vid varje närmast följande sammanträde med Kommun-
fullmäktige. 

 

Annan verksamhet 
 

6 § 
Krisledningsnämnden har vidare ansvar för: 

 

• Arkivhållning av handlingar inom sitt ansvarsområde. 
• Att information lämnas om nämndens verksamhet. 
• Regelreformering och regelförenkling inom nämndens verksamhet. 
 

NÄMNDENS ARBETSFORMER 
 

Sammanfattning och mandatperiod 
 

7 § 
Krisledningsnämnden består av de fem ledamöter och fem ersättare som ingår i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av 
Kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 

 

Sammanträde/att träda i funktion 
 

8 § 
Ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden, kommundirektör, eller 
räddningschef (enligt turordning) bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall 
träda i funktion och kallar då till sammanträde. När varken ordförande eller någon vice ordförande 
eller nämnda tjänstemän kan kalla till sammanträde ska den till ålder äldste ledamoten göra detta. 
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Brådskande ärenden 
 

9 § 
Ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden (enligt turordning) får besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana 
beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 

 

Beredning av ärenden 
 

10 § 
Från kommunens nämnder och förvaltningar får Krisledningsnämnden infordra de yttrande och 
upplysningar samt personal som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

 

Vid beredning av ärenden som berör annan nämnds verksamhetsområde får nämnden adjungera 
representanter från berörd nämnd. De adjungerade representanterna får yttra sig men inte delta i 
nämndens beslut. 

 

Sekretess 
 

11 § 
Vid en extraordinär händelse övertar Krisledningsnämnden en ordinarie nämnds verksamhet och har 
då också tillgång till den ordinarie nämndens sekretessbelagda handlingar, varvid Offentlighets- och 
sekretesslagens regler tillämpas. 

 

För krisledningsnämndens utlämnande av information gäller den sekretess som skulle ha gällt i den 
ordinarie nämnden. 

 

Rätten enligt 1 kap. § 1 tryckfrihetsförordningen och 1 kap § § 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen att 
meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av tystnadsplikt. Den som deltar eller har deltagit i 
kommunens verksamhet med beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har fått veta om: 

 

1. Förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser, 
2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt, 
3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller 
4. ett företagsaffär- eller driftsförhållanden. 
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Ersättares tjänstgöring 
 

12 § 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde 
skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därmed påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

 

13 § 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärenden har handlagts. 

 

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

 

Inkallelse av ersättare 
 

14 § 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast 
anmäla detta till nämndens sekreterare eller till någon annan anställd vid kommunkansliet som har till 
uppgift att inkalla ersättare. 

 

Justering av protokoll 
 

15 § 
Protokollen justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet 
ska justeras omedelbart. En sådan paragraf bör redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. 

 

Reservation 
 

16 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justeringen av protokollet. 
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Delgivning 
 

17 § 
Delgivning med Krisledningsnämnden sker med nämndens ordförande eller vid förhinder för denne 
nämndens vice ordförande (enligt turordning). 

 

Undertecknande av handlingar 
 

18 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av nämnden, ska undertecknas av ordföranden 
eller vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av tjänsteman. 

_____ 
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REGLEMENTE FÖR REVISORERNA  3:07 

 

Fastställt av Kommunfullmäktige 2019-09-23, § 146 

 

Revisionens roll 
 

§ 1 
 
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är Kommunfullmäktiges och ytterst 
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet 
som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag.  
 
Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, 
styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnderna är tillräcklig. 
 
Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i kommunens 
företag, genom de lekmannarevisorer som Kommunfullmäktige utser i företagen. 
 
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till Kommunfullmäktige. I 
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett 
särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna 
kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar 
lekmannarevisorer i företagen – med granskningsrapport och revisionsberättelser. 
 
Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med obe-
roende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 
 
Revisionens formella reglering  

 

§ 2 
 
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente 
samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. 
 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, kapitel 12. Lekmannarevisionen 
regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10.  Regler för revision finns också i lagstiftning för 
andra företagsformer t.ex. stiftelselagen. 
 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och till-
vägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden 
uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, 
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principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess  
kommunala företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala 
sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst 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 
regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och kommunens 
nämndreglemente. 
 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig 
verksamhet – tryckfrihetsförordning och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, 
lagen om offentlig upphandling m fl. Likaså har de att följa kommunövergripande 
riktlinjer från Kommunfullmäktige. 
 
Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning som de 
behöver vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna 
granskar.  
 
Revisorernas antal och organisation 
 
§ 3 
 
Efter allmänna val utser kommunfullmäktige revisorer, som består av en representant från 
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer 
revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte 
året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat 
revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper 
revisorer.   
 
§ 4 
 
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 
 
§ 5 
 
Bland kommunens revisorer utser Kommunfullmäktige; lekmannarevisorer och 
suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala 
stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag. 
 
§ 6 
 
Kommunfullmäktige väljer för den tid som Kommunfullmäktige bestämmer en 
ordförande och en vice ordförande. Rollen är att vara sammankallande och leda 
gemensamma sammankomster och sammanträden. Ordföranden hämtas ur minoriteten i 
Kommunfullmäktige och vice ordföranden ur majoriteten. 
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Revisorernas uppgifter 
 

§ 7 
 
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.   
 
Revisorernas ekonomi och förvaltning  
 
§ 8 
 
För beredning av revisorernas budget svarar Kommunfullmäktiges presidium. 
 
§ 9 
 
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och 
revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.  
 
§ 10 
 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt 
de regler som gäller för kommunal nämnd.  
 
§ 11 
 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av Kommunfullmäktiges presidium. 
 
Revisorernas sakkunniga biträden 
 
§ 12 
 
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upp-
handling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 
 
§ 13 
 
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas 
rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 
 
 
Revisorernas arbetsformer  
 
§ 14 
 
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till samman-
träden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även sakkunniga 
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och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa 
sammankomster. 
 
§ 15 
 
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.  
 
§ 16 
 
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska ta upp i protokoll. 
KL 12 kap § 11, bestämmelser för hur och vad protokollet ska innehålla regleras i KL 5 
kap 65-67 och 69 §§ och 8 kap 12 §. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 
 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den. 
 
§ 17 
 
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av 
ytterligare en person som revisorerna utser. 
 
Revisorernas rapportering 
 
§ 18 
 
Revisionsberättelsen ska lämnas till Kommunfullmäktige i god tid innan behandling av 
årsredovisningen. 
 
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av 
revisorernas granskning. 
 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska bifogas revisionsberättelsen samt 
lämnas till Kommunstyrelsen senast tre veckor före respektive bolags årsstämma. 
 
§ 19 
 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till Kommunfullmäktige i god tid 
innan behandling av årsredovisningen. 
 
§ 20 
 
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till Kommunfullmäktige.  
De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs 
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Kommunfullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges 
presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.  
 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revi-
sionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.  
 
Revisorerna och Kommunfullmäktige 
 
§ 21 
 
Revisorerna och Kommunfullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar,  
minst 2 varje år. 
 
 
Revisorernas arkiv 
 
§ 22 
 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 
Kommunfullmäktige fastställt arkivreglemente. 
 
Reglementets giltighet 
 

§ 23 

 

Reglementet gäller från 1 november 2019 till dess Kommunfullmäktige fattar annat beslut. 

_____ 
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Klippan och Åstorps kommuner har beslutat att från och med den 1 september 2013 
inrätta en gemensam nämnd enligt 3 kap. 9 § och 9 kap. 19 § Kommunallagen (3 kap. 
3 a § Gamla kommunallagen) 
 
Åstorp kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden och nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och 
ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för Räddningsnämnden.  
 
Räddningsnämnden har att förhålla och följa kommunallagen, mer specifikt 9 kap. §§ 
19- 37 ”Gemensam nämnd”.  
 
Förutom det som anges i lag och följer av annan författning ska detta reglementet 
komplettera gällande förhållningsregler. 
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1 Räddningsnämndens uppgifter 
Nämnden har att svara för en gemensam räddningstjänst inom Klippan och 
Åstorps kommuner i enlighet med vad som förväntas av var och en av 
kommunerna enligt gällande räddningstjänstlagstiftning.  

Nämnden fullgör också de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den 
kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten. 

Nämnden medverkar i kommunernas arbete för upprätthållande av 
krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internt skydd samt riskhanterings- 
och försäkringsfrågor för kommunerna. Ansvaret för dessa uppgifter ingår 
inte i nämndens ansvar utan åvilar respektive kommun. 

Uppgifter som den gemensamma nämnden åläggs ska för varje 
mandatperiod preciseras i en överenskommelse mellan de berörda 
kommunerna, enligt 9 kap. 22 § Kommunallagen (2017:725). 

1.1 Gällande räddningstjänstlagstiftning 
Gällande räddningstjänstlagstiftning omfattar bl.a. nedan angivna uppgifter 
enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778). 

1 kap. 3 § om räddningstjänstens planering och organisation 

3 kap. 1-10 §§ om kommunens skyldigheter rörande förebyggande 
verksamhet, räddningstjänst samt efterföljande åtgärder 

5 kap. 1-4 §§ om tillsyn 

6 kap. 1-9 §§ om särskilda skyldigheter för kommuner rörande tjänsteplikt, 
ingrepp i annans rätt, redovisning av beslut om tjänsteplikt, skyldighet att 
medverka i räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av radioaktiva 
ämnen 

7 kap. 1-8 §§ om ersättning 

8 kap. 1-4 §§ om räddningstjänst under höjdberedskap 

Uppgifter som kommun/räddningstjänst ansvarar för finns i nedan angivna 
lagar och förordningar 

Förordning om skydd mot olyckor (2003:789) som rör fullgörande av 
uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor 

Lag (1990:712) samt förordning (1990:717) om undersökning av olyckor 

Lag (1990:381) samt förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

Lag (2010:1011) samt förordning (2010:1075) om brandfarliga och 
explosiva varor 
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1.2 Uppgifter som ej ingår i nämndens ansvar 
Nämnden utgör inte krisledningsnämnd för någon av 
samverkanskommunerna. Nämnden ska däremot svara för kommunernas 
arbete för upprätthållande av en god förmåga att hantera extraordinära 
händelser enligt lag (2006:544) och förordning (2006:637) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. 

2  Ekonomisk förvaltning 
Nämnden ska handha den ekonomiska förvaltningen inom sitt 
förvaltningsområde inom ramen för den för nämnden fastlagda budgeten. 

2.1 Arvoden 
Arvoden betalas ut av värdkommunen och alla gällande 
arvodesbestämmelser som tillämpas i värdkommunen ska även tillämpas 
för den gemensamma räddningsnämnden. 

3 Personaladministrativ förvaltning 
Nämnden handhar frågor som rör förhållandet mellan nämnden som 
arbetsgivare och dess arbetstagare inom angivna riktlinjer av 
kommunstyrelsen i världenkommunen och har därvid att 

Förhandla på nämndens vägnar enligt §§ 11-15 och 38 § MBL (Lag om 
medbestämmande i arbetslivet) 

Utveckla och samordna personalorganisationen 

I nämndens uppgifter ingår inte att träffa kollektivavtal om förhållandet 
mellan nämnden och dess arbetstagare, beslut om stridsåtgärder eller 
lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen.  

4 Övriga arbetsuppgifter 
Nämnden ska besluta i sådana mål och ärenden, där det ankommer på 
nämnden att föra talan på nämndens vägnar, träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

Vidare ingår i nämndens uppgifter att inom nämndens verksamhetsområde 

• Bedriva informationsverksamhet 

• Reformera regelbeståndet 

• Utveckla förvaltningsspecifika IT-system efter riktlinjer som angivits 
av kommunstyrelsen i värdkommunen 

• Vara ansvarig för hantering av personuppgifter enligt 
Dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR) 
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• Likt andra nämnder, bistå samverkanskommunerna vid extraordinär 
händelse och under höjd beredskap 

Nämnden har till sitt förfogande en gemensam tjänstemannaorganisation 
som svarar för risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsförberedelser och 
planering inför extraordinära händelser för upprätthållande av en god 
förmåga att hantera kris- och säkerhetssituationer.  

5 Talerätt för nämnden 
Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som 
rör nämndens verksamhetsområde och som samtidigt inte berör annan nämnd. 

6 Samråd och rapporteringsskyldighet 
Enligt 9 kap. 26 § kommunallagen ska budget för nämnden upprättas av 
värdkommunen efter samråd med övriga samverkande kommunerna. 

Nämnden ska vidare samråda med kommunstyrelserna i Klippan och Åstorps 
kommuner innan nämnden fattar beslut om, eller beslut som ska fattas av 
respektive eller båda kommuners fullmäktige gällande förslag som rör 

• Avtal av större vikt eller om större investeringar 
• Förändringar eller tillägg till räddningstjänstens handlingsprogram 
• Avgifter för brandsyn , sotning och kontroll av brandskyddet 

 

Nämnden ska lämna delårsrapport till respektive kommuns 
kommunfullmäktige, samt delårs- och årsredovisning till båda kommunerna.  

7 Sammansättning 
Nämnden består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Respektive 
kommun utser sina egna ledamöter och ersättare. Tre ledamöter och ersättare 
ska representera varje kommun. 

För räddningsnämnden ska det finnas en ordförande och en vice ordförande. 
Posterna fördelas på det sätt som kommunerna kommer överens om i 
ingånget avtal.  

7.1 Mandatperiod 
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det år 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i landet. 

7.2 Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde, eller att vidare 
delta i ett sammanträde så ska en ersättare från den kommun, som valt 
ledamoten, tjänstgöra i ledamotens ställe.  
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Om en ersättare inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av 
respektive fullmäktige bestämda ordningen. En ledamot som inställer sig under 
ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 
trätt in i ledamotens ställe. 

En ersättare som har påbörjat en tjänstgöring får företräde framför en annan 
ersättare oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den 
frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare 
från ett annat parti. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 
tjänstgöra efter att ärendet har handlagts. 

7.2.1 Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad från att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska själv kalla ersättare i så god tid som möjligt och ansvarar 
även för att meddela detta till nämndsekreterare. 

7.2.2 Ersättarnas yttranderätt 
Ersättarna har rätt att närvara på samtliga sammanträden och får yttra sig på 
sammanträdet även om de inte tjänstgör samt kan, efter medgivande från 
ordförande, få sin mening antecknad till protokollet. En protokollsanteckning 
ska vara skriftlig, om ordförande kräver det, och måste lämnas in innan 
fastställd tid för justeringen. 

7.3 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta helt eller i en del av ett 
sammanträde ska nämnden besluta om en tillfällig ordförande under aktuellt 
sammanträde eller period. Den till åldern äldste ledamoten fullgör ordförandes 
uppgifter tills det att nämnden utsett en tillfällig ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, ska nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Den som utses till tillfällig ordförande ska vara från 
samma kommun som den ordinarie ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

8 Sammanträden 
Nämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden bestämmer. 
Sammanträdesplats ska alternera mellan kommunerna och där det är lämpligt, 
förläggas till respektive räddningsstation. 

8.1 Kallelse 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare och 
annan förtroendevald som tillåts närvara vid sammanträdet, senast fyra 
arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Till kallelsen bör en föredragningslista bifogas. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till ett sammanträde, 
ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

8.2 Justering och anslag av protokoll 
Protokollet ska justeras av ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta 
att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt innan nämnden justerar den.  

Nämndens sekretariat ansvarar för att se till att nämndens protokoll anslås på 
de digitala anslagstavlorna hos båda kommunerna. 

8.3 Reservation 
Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och vill motivera reservationen 
ska detta ske skriftligt. Motiveringen ska lämnas senast före den tidpunkt som 
fastslagits för justeringen av protokollet. 

Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden 
bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
Avtal eller andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas i första hand av ordföranden, och vid förfall av denne, av vice 
ordföranden av anställd som nämnden bestämmer.  

Beredning 
En ledamot i nämnden får begära att kommunstyrelserna i kommunerna ska 
höras i ett ärende som är av principiell betydelse eller av större vikt. 
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Arkivreglemente för klippans kommun 

Utöver de bestämmelser som finns föreskrivna i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförord-
ningen (SFS 1991:446) ska följande riktlinjer för hantering av information och arkiv gälla för 
klippans kommun. Syftet med arkivreglementet är att organisera och närmare precisera an-
svarsfördelning rörande informationshantering och arkivvård utöver vad som framgår i de be-
stämmelser som följer av lag eller förordning. 
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1 Tillämpningsområde 
Dessa riktlinjer gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer 
samt för andra kommunala organ med självständig ställning. Riktlinjerna ska även tillämpas 
av kommunens bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i ägardi-
rektiv eller motsvarande. 

 

2 Vad är arkiv? 
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från nämndernas och andra organs verksamheter 
och sådana handlingar som avses i 2 kap 9§ tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) och 
som nämnden beslutar ska tas om hand för arkivering. Upptagning som är tillgänglig för flera 
nämnder bildar arkiv endast hos en nämnd, i första hand den nämnd som svarar för huvudde-
len av upptagningen (Arkivlagen 3§). 

Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och 
vårdas så att de tillgodoser: 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar 

2. behovet av information för rättskipning och förvaltning 

3. forskningens behov. 

 

3 Ansvarsfördelning 
Om fullmäktige inte utser annan nämnd följer av arkivlagen att Kommunstyrelsen blir 
arkivmyndighet. Kommunen kan bara ha en arkivmyndighet, denna skall vara 
nämnd/styrelse. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens arkivbildning och arkivvård. 
Arkivmyndigheten kan inte fullgöra sina åligganden utan en särskild arkivfunktion. Till en så-
dan funktion hör dels personal, dels lokaler, godkända för förvaring av arkivalier. Klippans 
kommunarkiv är arkivmyndighetens verkställande organ. Kommunarkivet ska arbeta för en 
kommungemensam hantering av information och arkivfrågor samt utöva tillsyn över kommu-
nens myndigheter. 

 

Arkivmyndigheten ska 

• utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård enligt lag 

• förvara och vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller efter överenskommelse 
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• lämna rekommendationer kring metoder, material och skydd rörande arkivvården 

• ta fram mallar för styrdokument inom informationshantering rörande arkivhantering 
och diarieföring 

• ta fram underlag och besluta om den kommungemensamma informationshanterings-
planen som ska gälla för kommunens myndigheter.  

• främja arkivens tillgänglighet och främja deras användning i kulturell verksamhet och 
forskning. 

 

Arkivmyndigheten ska utöver lagreglerade uppgifter även  

• allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och informationshantering 

• ge råd kring informations- och arkivhantering till kommunens förvaltningar och bolag 

• fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling, 
som är tillgänglig för flera myndigheter, ska bilda arkiv 

• vid behov kunna lägga till enstaka handlingar i berörd nämnds informationshante-
ringsplan, efter samråd med berörd myndighet. 

• i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att ett överta-
gande inte sker i strid mot lagstiftningen. 

 

4 Myndigheternas arkivansvar 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för vården av sitt arkiv. Varje nämnd och styrelse ansvarar 
också för att främja arkivens tillgänglighet och användning i kulturell verksamhet och forsk-
ning. 

Inom varje nämnd och styrelse ska det finnas en arkivansvarig och en eller flera arkivredogö-
rare för att fullgöra arkivuppgifterna hos myndigheten. Arkivansvarig hos en myndighet är 
förvaltningschefen. Arkivansvarig utser en arkivredogörare och informerar arkivmyndigheten 
om vem som är utsedd. 

Varje myndighet kan välja om denna vill ha en arkivredogörare eller, om det rör sig om en 
stor myndighet, flera arkivredogörare som ansvarar för arkivvården inom olika delar av myn-
dighetens verksamhet. Om myndigheten har flera arkivredogörare är det praktiskt, att ha en 
huvudarkivredogörare med särskilt samordningsansvar, som utför de arbetsuppgifter som är 
av mer övergripande karaktär t.ex. att upprätta och revidera myndighetens arkivredovisning. 
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Arbetsuppgifter som åligger arkivansvarig innefattar följande 

• Känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård 

• Bevaka att arkivlagen och kommunens arkivreglemente efterföljs 

• Bevaka arkivfrågorna i budgetarbete och övrig planering 

• Bevaka arkivfrågorna när myndighetens organisation eller arbetssätt ändras och infor-
mera berörd personal om arkiv 

• Samråda med kommunarkivet och arkivredogörarna i arkivfrågor 

• Vara ansvarig för att arkivhandlingarna förvaras så att de är skyddade mot fukt, 
brand, och annan förstörelse samt obehörig åtkomst 

• Utse en eller flera arkivredogörare för sin myndighet 

 

Arbetsuppgifter som åligger arkivredogörare innefattar följande 

• Känna till bestämmelser och anvisningar som rör myndighetens arkivvård 

• Vårda myndighetens handlingar 

• Hålla handlingarna tillgängliga i enlighet med offentlighetslagstiftningen 

• Informera berörd personal om arkiv 

• Utarbeta gallringsutredningar och arkivredovisning (informationshanteringsplan) i 
samråd med kommunarkivet och verkställa beslutad gallring 

• Se till att arkivbildningen sker i enlighet med informationshanteringsplan och förbe-
reda leveranser av handlingar till kommunarkiv 

• Samråda med den arkivansvarige och kommunarkivet i arkivfrågor 

5 Redovisa arkiv (Arkivredovisning) 
Varje myndighet ska enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen, dels redovisa sitt 
arkiv genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är orga-
niserat (arkivbeskrivning), dels ordna, systematisera och förteckna handlingarna så att slutför-
tecknande hos kommunarkivet underlättas. Redovisningen omfattar både analoga och digitala 
handlingar. 
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Arkivredovisningen består av 3 delar dvs: 

 

1. Arkivbeskrivning  

Innehåller en historik över arkivet och myndigheten och en översiktlig presentation av de 
handlingar som arkivet innehåller samt vilka lagar som reglerar verksamheten. Arkivbeskriv-
ningen ingår som en del i informationshanteringsplanen och upprättas och ses över i samband 
med den. Informationshanteringsplanen med arkivbeskrivning diarieförs av förvaltningen. 

2. Arkivförteckning 

Är en systematisk beskrivning av vilka handlingar som ingår i arkivet. Handlingarna beskrivs 
enligt en fastställd struktur. Den slutliga arkivförteckningen upprättas av kommunarkivet i 
samband med leverans av handlingar. 

När en myndighet upphör, till exempel. vid en omorganisation, avslutas den befintliga arkiv-
förteckningen och ersätts av en ny. Arkivet som då anses som avslutat ska därefter levereras 
till kommunarkivet inom tre månader enligt arkivlagen §9. 

3. Informationshanteringsplan 

Varje myndighet ska i samråd med kommunarkivet upprätta en informationshanteringsplan 
som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras och bevaras oavsett medium. 
Informationshanteringsplanen ska hållas aktuell. Myndigheten har skyldighet att årligen kon-
trollera och vid behov uppdatera informationshanteringsplanen och informera sin nämnd eller 
styrelse. Myndigheten har även skyldighet att samråda informationshanteringsplanen med 
kommunarkivet. Vid tillägg av enstaka handlingar får kommunarkivet lägga till det i berörd 
nämnds informationshanteringsplan. Innan tillägget verkställs ska kommunarkivet samråda 
med berörd nämnd. 

En kommungemensam informationshanteringsplan  

Tas fram av kommunarkivarie tillsammans med nämnds administration för gemensamma styr 
och stödprocesser som finns hos alla kommunens myndigheter, detta för att säkerställa att 
samma typ av information hanteras på samma sätt. Beslutet fattas i första hand av arkivmyn-
digheten sedan av nämnderna. 

Varje nämnd ska upprätta en egen informationshanteringsplan för sina kärnprocesser 

Nämnden ska rådfråga med kommunarkivarien vid upprättande av informationshanterings-
plan för sina kärnprocesser. Information om resp. nämnds kärnprocesser finns i reglementen 
och verksamhetsbeskrivningar. Informationshanteringsplanen bör tas fram av arkivredogörare 
från varje kärnområde. Informationshanteringsplan för kärnprocesser beslutas sedan i nämnd. 
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Arbetsordning för kommunala     
funktionshinderrådet  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-08-28, § 70, med ändring 2019-06-24, § 125, 2023-
01-23, §5 
 
 
1. Syfte 

Funktionshinderrådet i Klippans kommun (KFR) ska vara ett referensorgan för 
överläggning/samråd samt ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för 
funktionshinderorganisationerna inom kommunen, före beslut i frågor som har aktualitet 
för personer med funktionsnedsättningar.   
 
 

2. Uppgifter 
KFR har till uppgift 
att hålla sig underrättad om befintliga behov och resurser inom funktionshinderområdet 
samt verka för att personer med funktionsnedsättningars intressen beaktas i samhället 
att verka för en funktionshinderanpassad inne- och utemiljö  
att följa förändringar i efterfrågan av samhällets service  
att följa utvecklingen av olika personer med funktionsnedsättningars behov 
att medverka i samordningen av kommunala insatser inom funktionshinderområdet 
att följa den allmänna utvecklingen (forskningsrön, nya resurser, nya intentioner)  
att framföra önskemål och motivera resursförstärkning hos respektive huvudman  
att tillvarata personer med funktionsnedsättningars synpunkter och erfarenheter 
att bidra till att kommuninvånare informeras om samhällets resurser för personer med 
funktionsnedsättningar 
att verka för en integrering av personer med funktionsnedsättningar inom olika 
verksamhetsområden, exempelvis arbete, sysselsättning och utbildning, samt 
att yttra sig över tillsända remisser. 
KFR ska inte behandla ärenden rörande enskild person. 
 
 

3. Rådets sammansättning 

KFR har följande sammansättning:  
 
Varje funktionshinderorganisation som har riksorganisation utser en ledamot vardera. 
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Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, plan- och byggnämnden 
respektive kultur- och fritidsnämnden utser två ledamöter vardera att representera sin nämnd, och 
kommunen, vid funktionshinderrådets sammanträden.  
 
Kommunstyrelsens ordförande är tillika funktionshinderrådets ordförande.  
 
Beroende på vilka frågor som ska avhandlas vid respektive sammanträde kan/ska 
relevanta tjänstemän delta i mötet på begäran av rådet. 
 
Sekreterare utses av kommunens kansliavdelning. Kansliet ska dessutom lämna 
erforderliga formella råd och upplysningar till rådet samt bistå med 
sammanträdesadministration. 
 
Vid behov kan även representanter från intresseorganisationer och andra samhällsorgan 
(arbetsförmedling, försäkringskassa, Region Skåne o s v) inbjudas för information och 
diskussion i olika frågor. 
 

4. Mandattid 

Mandatperioden följer den politiska mandatperioden. 
 

5. Organisatorisk tillhörighet 
 

KFR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 
 

6. Sammanträden och anmälning av ärenden 

KFR håller fyra ordinarie sammanträden per år. Datum för sammanträdena fastställs vid 
årets början. 
Därutöver kan extra sammanträde hållas vid behov. 
 
Rådets ledamöter ska senast 21 dagar före varje ordinarie sammanträde anmäla till KFR:s 
ordförande eller sekreterare vilka ärenden som de önskar ska tas upp på dagordningen. 
 
Ordföranden beslutar om vilka ärenden, som ska tas upp på dagordningen. 
 
Sekreteraren svarar för att de ärenden som tas upp på dagordningen är beredda, d v s att 
det föreligger eventuell skriftlig dokumentation och eventuella förslag till vidare åtgärder. 
 
Kallelsen till ordinarie rådssammanträde utsändes senast en vecka före sammanträdet. 
 

7. Protokoll 
Vid KFR:s sammanträde ska protokoll föras och justeras av ordföranden jämte en av de 
förtroendevalda. 
 
Justerat protokoll ska tillställas samtliga ledamöter i KFR, samtliga nämnder och styrelser 
som har ledamöter i KFR samt Region Skåne senast 3 veckor efter sammanträdet. 
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Rådets synpunkter i olika frågor ska via protokollsutdrag eller skrivelser tillställas den 
eller de nämnder som berörs av frågan. 
 
 

8. Sammanträdesersättningar, mm 
Sammanträdesarvoden och reseersättningar utgår till KFR´s ledamöter och ersättare i 
enlighet med kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda  

 
9. Ändringar 

Ändringar av denna arbetsordning kan aktualiseras i kommunala funktionshinderrådet 
eller kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. 
_____ 
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Arbetsordning för pensionärsrådet    
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2001-06-27, § 45, med ändring 2016-09-27, § 83, 2019-06-24, § 
125, 2022-12-19 § 5. 
 
 
1. Syfte 

Pensionärsrådet i Klippans kommun ska vara ett referensorgan för överläggning/samråd samt 
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna inom 
kommunen, före beslut i frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer. 

 

2. Uppgifter 

Pensionärsrådet har till uppgift att tillvarata äldre människors särskilda behov och svara på remisser 
vid planering av samhällets utformning. Omsorgs- och tillgänglighetsbehovet ska särskilt beaktas. 
 

Kommunen ska planera sina insatser för äldre och informera rådet/inhämta rådets synpunkter om 
planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 
pensionärskollektivet, t ex 

• befintliga resurser inom äldreomsorgen 

• verksamhetsförändringar 

• organisationsförändringar 

• planerade investeringar 

• aktuella byggprojekt 

• samhällsplanering 

• kommunikationer 

• miljöplanering 

• budget- och taxefrågor. 
 

När rådets synpunkter ska inhämtas ska detta ske i ett så tidigt skede att rådets förslag kan påverka 
ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom rådet en 
större delaktighet i samhällets insatser. 

Mellan rådets sammanträde kan skriftligt remissförfarande användas om pensionärsrådets 
sammanträde ej kan avvaktas. Remisser sänds vid sådant tillfälle till respektive organisation. 

 
3. Rådets sammansättning 

Varje pensionärsförening som har riksorganisation utser två ledamöter vardera. Kommunstyrelsens 
ordförande är ordförande i pensionärsrådet. 
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Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, plan- och byggnämnden respektive 
kultur- och fritidsnämnden utser två ledamöter vardera att representera sin nämnd, och kommunen, vid 
pensionärsrådets sammanträden. De politiska representanterna är ledamöter i rådet. 

 
Beroende på vilka frågor som ska avhandlas vid respektive sammanträde kan/ska berörda tjänstemän 
delta i mötet. 
Sekreterare utses av kommunens kansliavdelning. Kansliet ska dessutom lämna erforderliga formella 
råd och upplysningar till rådet samt bistå med sammanträdesadministration. 

 

4. Mandattid 

Mandatperioden följer den politiska mandatperioden. 

5. Organisatorisk tillhörighet 

Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

 

6. Sammanträden och anmälning av ärenden 

Pensionärsrådet sammanträder fyra gånger årligen. Datum för sammanträdena fastställs vid årets 
början. Därutöver kan extra sammanträde hållas vid behov. 
 

Rådets ledamöter ska senast 21 dagar före varje ordinarie sammanträde anmäla till pensionärsrådets 
ordförande eller sekreterare vilka ärenden som de önskar ska tas upp på dagordningen. 

Ordföranden beslutar om vilka ärenden, som ska tas upp på dagordningen. 

Sekreteraren svarar för att de ärenden som tas upp på dagordningen är beredda, det vill säga att det 
föreligger eventuell skriftlig dokumentation och eventuella förslag till vidare åtgärder. 

Kallelsen till ordinarie rådssammanträde utsändes senast en vecka före sammanträdet. 

 

7. Protokoll 

Vid rådets sammanträde ska protokoll föras och justeras av ordföranden jämte en av ledamöterna. 
 
Justerat protokoll ska tillställas samtliga ledamöter i rådet samt de nämnder och styrelser som har 
ledamöter i rådet senast 3 veckor efter sammanträdet. 

Rådets synpunkter i olika frågor ska via protokollsutdrag eller skrivelser tillställas den eller de 
nämnder och förvaltningar som berörs av frågan. 

 

8. Sammanträdesersättningar, mm 

Sammanträdesarvoden och reseersättningar utgår till pensionärsrådets ledamöter i enlighet med 
kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda  

 

9. Ändringar 

Ändringar av detta reglemente kan aktualiseras i kommunala pensionärsrådet eller kommunstyrelsen 
och beslutas av kommunfullmäktige. 
_____ 
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Arbetsordning för Brottsförebyggande rådet 
 
Fastställt av Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 100. 
 
 
Syfte 
 

§ 1 

Brottförebyggande rådet i Klippan (BRÅ) ska vara ett organ för överläggning, samråd och 
informationsutbyte mellan kommunledning och polismyndigheten i frågor som handlar om 
brottsförebyggande arbete och trygghet på strategisk nivå.  

 

Uppgifter 
 

§ 2 

Brottsförebyggande rådet har till uppgift att på strategisk nivå uppmärksamma och utbyta information 
kring omständigheter som påverkar den upplevda och faktiska tryggheten i kommunen samt verkar 
brottsförebyggande. Brottsförebyggande rådet bereder förslag till överenskommelse mellan 
kommunen och Polismyndigheten LPO Klippan. Överenskommelsen ska övergripande beskriva och 
tydliggöra samverkan mellan Polisen och Klippans kommun i brottsförebyggande och 
trygghetsskapande frågor 

 
Rådets sammansättning 
 

§ 3 

Rådet består av representant/-er för polisen, kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, skolchef, 
socialchef, kultur- och fritidschef, kommunens brottsförebyggare samt kommunens folkhälsostrateg. 

 

Ytterligare tjänstemän i kommunen eller andra kan vid behov adjungeras till rådet. 

 

Kommunens brottsförebyggare är sekreterare i rådet och ska bistå med erforderlig 
sammanträdesadministration.  

 

Mandattid 

 

§ 4 

Mandatperioden för de förtroendevalda följer den politiska mandatperioden. 
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Organisatorisk tillhörighet 
 

§ 5 

Brottsförebyggande rådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanträden 

 

§ 6 

Brottsförebyggande rådet sammanträder fyra gånger årligen. Datum för sammanträdena fastställs vid 
årets början. 

Därutöver kan extra sammanträde hållas vid behov. 

 

Vid sammanträdena förs minnesanteckningar som tillställs medlemmarna i Brottsförebyggande rådet 
inom tre veckor efter mötet.  

 

Rådets synpunkter i olika frågor ska via särskild skrivelse tillställas den eller de nämnder som berörs 
av frågan. 

 

Rådets minnesanteckningar justeras av ordföranden.  

 

Ekonomi 
 

§ 7 

Sammanträdesarvoden och reseersättningar utgår till Brottsförebyggande rådets förtroendevalda 
ledamöter i enlighet med kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. 

 

 
Ändringar 
 

§ 8 

Ändringar av denna arbetsordning kan aktualiseras i BRÅ eller Kommunstyrelsen och beslutas av 
Kommunfullmäktige. 

_____ 
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REGLEMENTE FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 4 K – BJUV, 
KLIPPAN, PERSTORP OCH ÅSTORPS KOMMUNER  
  
Fastställt av Kommunfullmäktige 2018-11-27, § 117, att gälla fr.o.m. 1 januari 2019 

 
Bjuvs, Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner har kommit överens om att från och med 1 januari 
2019 inrätta en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten. Detta görs i enlighet med främst 
19 kap föräldrabalken (1949:381), 3 kap 9 §, 9 kap 19 – 35 § kommunallagen (2017:725) och i övrigt 
med bestämmelser gällande speciallagar inom området. 
 
Nämnden kallas Överförmyndarnämnden 4 K – Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp. 
 
Perstorps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 
organisation. Nämndens och överförmyndarorganisationens närmare uppgifter har preciserats i ett 
särskild överenskommelse; Samverkansavtal Överförmyndarnämnden 4 K - Bjuv, Klippan, Perstorp 
och Åstorp. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och det av kommunerna ingångna 
samverkansavtalet för den gemensamma nämnden. 
 
Reglementet träder i kraft den 1 januari 2019. 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter 
Nämnden ansvarar för och verkställer överförmyndarverksamheten i Bjuvs, Klippans, Perstorps och 
Åstorps kommuner. Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag eller 
författning åligger överförmyndaren. Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet. 
 
Nämnden är en rättsvårdande myndighet i första instans. Nämndens huvudsakliga uppgift är att utöva 
tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 
 
§ 2 Uppgifter med hänvisning till författning 
Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter enligt nedan angivna lagar jämte 
föreskrifter rörande verksamhetsområdet i andra författningar. 
 
1. Föräldrabalken (1949:381), i de delar som avser överförmyndarverksamheten 
2. Förmynderskapsförordningen (1995:379) 
3. Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn 
 
§ 3 Allmänna uppgifter 
• Nämnden ska, inom ramen för sitt uppdrag, uppdatera och förenkla sitt regelbestånd. 
• Nämnden ska informera om sin verksamhet i alla de samverkande kommunerna. 
• Nämnden ska samverka med övriga kommunala nämnder i samverkanskommunerna, andra 
• myndigheter och med enskilda organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde. 
• Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ska hos berörd 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan nämnd lägga fram de förslag som behövs. 
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• Nämnden ska lämna yttranden som berör dess verksamhet. 
• Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för 

den för nämnden fastställda budgeten. Ekonomisk uppföljning ska ske två gånger per år genom 
delårs- och årsredovisning och liksom bokslutet tillställas samverkanskommunerna senast under 
mars månad året efter verksamhetsåret. Härvid ska även kontrolleras att verksamheten bedrivs 
med hög kvalitet och rättssäkert samt så kostnadseffektivt som möjligt.  
 

MANDATPERIOD OCH SAMMANSÄTTNING 
 
§ 4 Mandatperiod 
Mandatperioden för ledamöter och ersättare i nämnden är fyra år räknat från och med den 1 januari 
året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens första 
mandatperiod inleds den 1 januari 2019. 
 
§ 5 Nämndens sammansättning 
Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje kommun väljer en ledamot och en 
ersättare. Ledamot väljs från samverkanskommunens majoritet och ersättare från oppositionen. Detta 
gäller förutsatt att valet inte förrättats enligt lagen om proportionellt valsätt. 
 
Ledamot eller ersättare får inte ha uppdrag som god man eller förvaltare inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
§ 6 Utskott 
Nämnden ska inte ha något utskott. 
 
ORDFÖRANDESKAP 
 
§ 7 Ordförande 
Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.  
 
§ 8 Ordförandens uppgifter 
Det är ordförandens uppgift att svara för ledning, samordning och övervakning av nämndens samlade 
verksamhet. Detta innebär bland annat att: 
1. fullgöra de uppgifter som föreskrivs i lag eller i nämndens reglementen, 
2. leda nämndens verksamhet, 
3. följa samverkansorganisationens arbete 
4. överlägga med chefen för samverkansorganisationen, 
5. överlägga med företrädare för myndigheter och andra kommunala och regionala organ, 
 
6. representera nämnden genom kontakter med massmedia och med allmänheten i ärenden som 
berör nämndens arbetsområde, 
7. i övrigt vara tillgänglig för uppdrag inom ramen för nämndens arbetsområde i den omfattning 
nämnden beslutar. 
 
Nämndens ordförande representerar nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte nämnden bestämmer annat. 
 
§ 9 Ersättare för ordföranden 
Vice ordföranden stödjer ordföranden vid verkställandet av dennes uppgifter och går, vid förfall för 
ordföranden, in i dennes ställe. 
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Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde fullgör för tillfället 
den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Nämnden har rätt att välja annan ledamot 
till ordförande för mötet. 
 
ARBETSFORMER 
 
§ 10 Sammanträden 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 
värdkommunen om inte nämnden i särskilt fall beslutar något annat. Nämnden är beslutför med minst 
två ledamöter närvarande. 
 
§ 11 Kallelse 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och 
ersättare samt annan som får närvara på sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste 
ledamoten gör det. 
 
§ 12 Anmälan av förhinder 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av sammanträde 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. 
 
§ 13 Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till eller att vidare delta i ett sammanträde ska i första 
hand ersättaren från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i dennes ställe. Kompletterande 
inträdesordning ska beslutas av kommunfullmäktige i Värdkommunen. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt i ledamotens ställe. 
 
En ledamot eller ersättare som avbryter sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan 
ärendet har handlagts. 
En ledamot som avbryter tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får endast tjänstgöra åter 
om ersättare från annan kommun har trätt in. 
 
Ersättarna har rätt att närvara på sammanträde även när de inte tjänstgör. 
 
§ 14 Yttranderätt för ersättare 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig och delta i överläggningarna men får inte lägga 
yrkanden eller förslag och inte heller delta i beslut. Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet. 
 
§ 15 Slutna sammanträden 
Nämndens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. 
 
§ 16 Ordningen vid sammanträden 
Ordföranden ansvarar för ordningen under sammanträdet. 
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Nämnden får, om den finns skäl för det, besluta att ljud- eller bildupptagning inte får förekomma 
vid nämndens sammanträden. 
 
Nämnden får inte sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
 
§ 17 Närvarorätt 
Vid nämndens sammanträden får, utöver de som ska kallas till sammanträdet, i den mån nämnden 
inte beslutar annat, 
1. nämndens sekreterare närvara, 
2. chefen för överförmyndarenheten närvara och delta i överläggningarna, 
3. föredragande tjänsteman närvara och delta i överläggningarna. 
 
Nämnden får kalla annan förtroendevald i någon samverkanskommun att närvara vid behandlingen 
av vissa frågor. Denne har i sådana fall rätt att yttra sig och delta i överläggningarna. 
Personalföreträdare har inte rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 
 
§ 18 Sekreterare 
Chefen för överförmyndarenheten bestämmer om sekreterarskap för nämndens sammanträden. 
 
§ 19 Justering och tillkännagivande av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Nämndens protokoll ska tillkännages på varje samverkanskommuns digitala anslagstavla. 
 
§20 Reservation 
En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin reservation ska göra detta 
skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. 
 
 
§ 21 Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 
 
§ 22 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden 
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 
 
§ 23 Delegation av beslutanderätt 
Nämnden kan enligt föräldrabalkens och kommunallagens bestämmelser delegera sin 
beslutanderätt. Omfattningen och formerna för sådan delegering bestämmer nämnden i särskild 
delegationsordning. 
 
 
 
DELEGATION FRÅN FULLMÄKTIGE OCH ANDRA SÄRSKILDA 
UPPGIFTER 
 
§ 24 Övrig delegering från kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige i respektive samverkanskommun delegerar, i de delar som berör den egna 
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kommunen, till nämnden att inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges särskilda 
godkännande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt: 
1. själv eller genom ombud föra samverkanskommuns talan i alla mål och ärenden som faller 
inom nämndens verksamhetsområde, med rätt att på samverkanskommunernas vägnar träffa 
överenskommelse om betalning, ingå förlikning och sluta annat ekonomiskt avtal. 
2. lämna yttranden i offentliga utredningar, promemorior, lagförslag och motsvarande i de fall 
frågan endast berör nämndens verksamhetsområde och inte bedöms vara av strategisk 
betydelse för samverkanskommun av dess kommunstyrelse 
 
§ 25 Diarium och arkiv 
Nämnden ansvarar för eget diarium. Nämnden ansvarar för det egna arkivet enligt vad 
som anges i värdkommunens arkivreglemente. 
 
§ 26 Personuppgiftsansvar 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. 
Nämnden ska utse dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen. 
 
§ 27 Internkontroll och rapportering till kommunfullmäktige 
Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig och i enlighet med 
vad som anges i värdkommunens reglemente för intern kontroll. Nämnden ska rapportera till 
fullmäktige i samtliga samverkanskommuner. 
 
När nämnden antar verksamhetsplan och behandlar sin verksamhetsberättelse ska detta utan 
dröjsmål skickas till kommunstyrelsen i samtliga samverkanskommuner för kännedom. Nämnden 
ska även i övrigt, på lämpligt sätt, hålla respektive kommunstyrelse kontinuerligt informerad om sin 
verksamhet. 
 
 
§ 28 Personal 
Värdkommunen är anställningsmyndighet för personal vid den gemensamma 
överförmyndarverksamheten. Nämnden ansvarar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) 
för all personal i verksamheten. Nämnden ska, för den personal som omfattas av nämndens ansvar 
enligt ovan, även besluta i alla sådana personalärenden som inte ska avgöras av värdkommunens 
personalorgan. 
 
§ 29 Ersättning till förtroendevalda och ställföreträdare 
Samverkanskommunerna budgeterar och utbetalar ersättning (arvode och kostnadsersättningar) till den 
egna kommunens ledamöter och ersättare enligt de ersättningsbestämmelser som gäller i den kommun 
den förtroendevalde företräder.  
 
Samverkanskommunerna budgeterar och utbetalar ersättning till respektive kommuns ställföreträdare.  
 
 
 
 
 
§ 30 Revision och fråga om ansvarsfrihet 
Nämnden granskas av revisorerna i var och en av samverkanskommunerna. Frågan om ansvarsfrihet 
för nämnden ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av samverkanskommunerna. Det är 
enbart kommunfullmäktige i den kommun som valt ledamot som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta 
om entledigande från uppdraget. 
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§ 31 Extraordinär händelse 
Vid extraordinär händelse som avses i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kan samverkanskommunernas 
respektive krisledningsnämnd ta över hela eller delar av nämndens verksamhetsområde som berör 
samverkanskommunen och i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. När förhållandena tillåter det ska krisledningsnämnden besluta att 
uppgifterna går tillbaka till nämnden. 
_____ 
 
 


	Arbetsordning för kommunfullmäktige
	Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Klippans kommun
	Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Klippans kommun
	För styrelsen och nämnder gemensamma bestämmelser
	Uppdrag och verksamhet
	Organisation inom verksamhetsområdet
	Behandling av personuppgifter
	Uppföljning, årsredovisning och rapportering till fullmäktige
	Information och samråd
	Lokalförsörjning
	Brandskyddsansvar
	Miljöskyddsansvar

	Arbetsformer
	Tidpunkt för sammanträden
	Kallelse
	Sammanträden på distans
	Närvarorätt
	Ordföranden
	Presidium
	Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
	Förhinder
	Ersättares tjänstgöring
	Jäv, avbruten tjänstgöring
	Yrkanden
	Deltagande i beslut
	Reservation och protokollsanteckning
	Justering av protokoll
	Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
	Delgivningsmottagare
	Undertecknande av handlingar
	Utskott


	Kommunstyrelsen
	Kommunstyrelsens uppgifter
	Allmänt om styrelsens uppgifter

	Ledningsfunktion och styrfunktion
	Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
	Styrelsens övergripande uppgifter
	Företag och stiftelser
	Kommunalförbund
	Ekonomi och medelsförvaltning
	Delegering från kommunfullmäktige
	Personalpolitiken

	Uppföljningsfunktionen
	Styrelsens uppföljning

	Särskilda uppgifter
	Processbehörighet
	Personalansvar
	Krisledning och höjd beredskap
	Arbetslöshetsnämnd
	Arkivmyndighet
	Anslagstavla och webbplats
	Författningssamling
	Kommunal järnvägsinfrastruktur
	Ordföranden
	Sammansättning
	Kommunalråd
	Utskott


	Socialnämnden
	Socialnämndens uppgifter
	Allmänt om socialnämndens uppgifter
	Övrig verksamhet
	Delegering från kommunfullmäktige

	Socialnämndens arbetsformer
	Sammansättning
	Utskott


	Barn- och utbildningsnämnden
	Barn- och utbildningsnämnden uppgifter
	Allmänt om barn- och utbildningsnämndens uppgifter
	Delegering från kommunfullmäktige
	Sammansättning
	Utskott


	Plan- och byggnämnden
	Plan- och byggnämndens uppgifter
	Allmänt om plan- och byggnämndens uppgifter

	Plan- och byggnämndens arbetsformer
	Sammansättning
	Utskott


	Kultur- och fritidsnämnden
	Kultur- och fritidsnämndens uppgifter
	Allmänt om kultur- och fritidsnämndens uppgifter
	Delegering från kommunfullmäktige
	Sammansättning


	Valnämnden
	Valnämndens uppgifter
	Allmänt om valnämndens uppgifter
	Sammansättning



	Reglemente och samarbetsavtal för 4 K upphandling
	Reglemente för Klippans krisledningsnämnd
	Reglemente för revisorerna
	Reglemente för räddningsnämnden 
	Arkivreglemente för Klippans kommun
	Arbetsordning för kommunala funktionshinderrådet 
	Arbetsordning för pensionärsrådet
	Arbetsordning för Brottsförebyggande rådet
	Reglemente för överförmyndarnämnd 4K



