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Arbetsordning för styrelse och 
nämnder 
Inledande bestämmelser 
1 § 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, gäller för kommunstyrelsen och 
nämnder bestämmelserna i denna arbetsordning. Vad som nedan sägs om 
nämnder gäller också för kommunstyrelsen. 

Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som avviker från denna 
stadga, ska de bestämmelserna gälla. 

2 § 
Nämnds verksamhetsområde framgår av reglemente för nämnden eller av annat 
beslut av kommunfullmäktige. I vissa fall framgår nämndens uppgifter av lag 
eller annan författning. 

Tid för sammanträden 
3 § 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska även hållas om ordföranden anser att det behövs. 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna 
önskar få behandlade på sammanträdet. 

4 § 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

5 § 
Ordföranden ska om möjligt samråda med vice ordförandena innan 
ordföranden bestämmer om tiden för extra sammanträde, inställande av ett 
sammanträde eller flytt av ett sammanträde. 

6 § 
Om ordföranden bestämmer att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att de som har 
kallats tillställs en underrättelse om förändringen. 

 

 

 



2 (7) 

Offentliga nämndsammanträden 

7 § 
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden med nämnden med de 
begränsningar som framgår av kommunallagen. Nämnden avgör om nämndens 
sammanträden ska vara öppna helt eller delvis. 

Ordförande och vice ordförande 

8 § 
Kommunfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande enligt varje 
nämnds reglemente. I reglementen framgår vilka som utgör nämndens 
presidium. 

Kallelse 

9 § 
Ordföranden för nämnden eller utskottet ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och 
plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast 5 dagar före dagen 
för nämndsammanträde eller i god tid före dagen för utskottssammanträde. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt 
ordförandens bedömning. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Anmälan av förhinder 
10 § 
Innan ett sammanträde har inletts, ska en ledamot som är förhindrad att delta i 
sammanträdet eller i en del av sammanträdet snarast anmäla detta till 
sekreterare för sammanträdet. Sekreteraren underrättar den ersättare som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan har underrättats för att tjänstgöra för annan 
ledamot. 

Närvarorätt 
11 § 
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden, anställd i kommunen eller särskild sakkunnig att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Om nämnden beslutar 
det, får den som medges rätt att närvara även delta i överläggningarna. 

Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande får 
närvara vid sammanträde med kommunens övriga nämnder utom i ärenden 
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som avser myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsens ordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande får när de är närvarande med stöd 
av denna bestämmelse delta i överläggningarna, men inte i besluten. 

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

Insynsplats 
12 § 
Varje parti i fullmäktige som inte är representerat i kommunstyrelsen har rätt 
till en insynsplats i kommunstyrelsen. Insynsplatsen innebär närvarorätt vid 
kommunstyrelsens sammanträden. Platsen är utan yttranderätt och är inte 
arvoderad. 

Kommunfullmäktige väljer en fullmäktigeledamot och en ersättare att besätta 
insynsplatsen i kommunstyrelsen. 

Deltagande på distans 
13 § 
En ledamot får delta i sammanträde på distans om nämndens eller utskottets 
ordförande medger det. 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. 

Upprop 
14 § 
I början av varje sammanträde uppropas samtliga ledamöter och ersättare. 

Inkallande av ersättare 
15 § 
Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en 
ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden eller 
sekreteraren in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ersättares rätt att få sin mening antecknad i protokollet 
16 § 
En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening i frågan antecknad i protokollet på samma villkor som för ledamot. 

Ersättares tjänstgöring i nämnden 
17 § 
Om en ledamot i nämnden är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde 
eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
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ställe. Den bland de närvarande, icke tjänstgörande ersättarna, som står i tur att 
tjänstgöra ska kallas in att tjänstgöra i den frånvarande ledamotens ställe. 

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

18 § 
En ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring i 
nämnden på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan behandlingen av 
ärendet har avslutats. 

En ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en 
gång under ett sammanträde med nämnden på grund av annat hinder än jäv, får 
åter tjänstgöra endast om den inkallade ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet i nämnden. 

19 § 
En ersättare som har börjat tjänstgöra i nämnden har företräde framför annan 
ersättare oberoende av turordningen. 

Om det etablerade majoritetsförhållandet i nämnden har 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. 

20 § 
Om ersättarna i nämnden inte har valts proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra 
enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. 

Om fullmäktige har bestämt att ersättare ska inkallas i ordning efter deras 
partitillhörighet, ska en ersättare 

1. som har förklarat sig inte längre företräda det parti vilket han eller hon 
har invalts för, eller 

2. som har uteslutits ur detta parti, 
inte inkallas som ersättare för partiet i nämnden. Ersättaren ska inte heller 
inkallas för ett annat parti som han eller hon önskar företräda. 

Ett meddelande om att en ersättare inte längre företräder ett parti ska vara 
undertecknat av ersättaren eller partiet och lämnas till nämnden. Ersättaren 
eller partiet får alternativt meddela detta muntligt vid protokollfört 
sammanträde med nämnden. 

21 § 
Om ersättarna i nämnden inte har valts proportionellt och någon ordning för 
ersättarnas tjänstgöring inte är bestämd eller om den ordning som fullmäktige 
har bestämt inte avgör vilken ersättare som ska tjänstgöra, ska 

1. ersättare som har valts vid samma tillfälle tjänstgöra i nämnden i den 
ordning de har tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet, samt 

2. ersättare som har valts vid fyllnadsval tjänstgöra i nämnden efter 
ersättare valda vid ordinarie val (fullmäktiges val av hela nämnden) och 
efter ersättare valda vid tidigare genomförda fyllnadsval. 
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Ersättare för ordföranden 

22 § 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde med nämnden, fullgör den till 
åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter vid sammanträdet till dess att 
någon ur presidiet anländer, eller till det att nämnden utser annan ledamot som 
ersättare för ordförande. 

Yrkanden 

23 § 
När nämnden eller utskottet har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 
går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången 
med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras, återtas eller läggas 
till, om inte nämnden eller utskottet enhälligt beslutar att medge det. 

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

Deltagande i beslut 
24 § 
En ledamot eller tjänstgörande ersättare i nämnden eller utskottet, där det är 
möjligt, som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot eller tjänstgörande ersättare som 
inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om beslutet har 
fattats med acklamation. 

Omröstning 
25 § 
Omröstningar i nämnden eller utskottet genomförs så att ledamöterna och de 
tjänstgörande ersättarna avger sina röster efter upprop. Ordföranden avger 
alltid sin röst sist. 

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

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

Justering av protokoll 
26 § 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Tidpunkt för justeringen 
ska fastställas av nämnden eller utskottet innan sammanträdet avslutas. 
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Nämnden eller utskottet får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden eller utskottet 
justerar den. 

Reservation 

27 § 
Om en ledamot eller tjänstgörande ersättare har reserverat sig mot ett beslut i 
nämnden eller utskottet och vill motivera reservationen ska detta göras 
skriftligen. 

En motivering ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska motiveringen i 
stället lämnas till sekreteraren innan nämnden justerar den aktuella paragrafen. 

Avsägelse av uppdrag 
28 § 
En nämndledamot eller ersättare som önskar lämna sitt uppdrag, ska lämna in 
en skriftlig framställning om att få bli befriad från uppdraget. Framställningen 
ska ställas till fullmäktige. 

29 § 
En utskottsledamot eller ersättare som önskar lämna sitt uppdrag, ska lämna in 
en skriftlig framställning om att få bli befriad från uppdraget. Framställningen 
ska ställas till den nämnd som har valt utskottet. 

Utskott 
30 § 
Nämnden väljer ordförande och en eller två vice ordförande i utskottet enligt 
varje nämnds reglemente. 

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid än 2 månader, får nämnden 
utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 
ordförandens uppgifter. 

31 § 
Ett utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst två ledamöter begär det. 

32 § 
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av ett 
utskott om beredning behövs. Ordföranden för nämnden eller sektorchefen 
överlämnar sådana ärenden till det utskott som har att bereda ärendet. 
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33 § 
Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträde endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. 

34 § 
Om ersättarna inte har valts proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den 
ordning som nämnden har bestämt. 

Om någon ordning inte är bestämd eller om den ordning som nämnden har 
bestämt inte avgör vilken ersättare som ska tjänstgöra, ska 

1. ersättare som har valts vid samma tillfälle tjänstgöra i den ordning de 
har tagits upp i nämndens protokoll från valet, samt 

2. ersättare som har valts vid fyllnadsval tjänstgöra efter ersättare valda 
vid ordinarie val (nämndens val av hela utskottet) och efter ersättare 
valda vid tidigare genomförda fyllnadsval. 

35 § 
Har uppdraget som ledamot eller ersättare i en nämnd upphört, upphör utan 
särskilt beslut ledamotens eller ersättarens eventuella uppdrag i nämndens 
utskott samtidigt med uppdraget i nämnden. 

Nämnden ska befria den som önskar lämna sitt uppdrag som ledamot eller 
ersättare i nämndens utskott, om det inte finns särskilda skäl emot det. 

Nämnden får under ett utskotts mandattid återkalla uppdragen för samtliga 
ledamöter och ersättare i utskottet, men får inte återkalla uppdragen för endast 
vissa förtroendevalda i utskottet. 

36 § 
Har ett uppdrag upphört för en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte 
utsetts vid proportionellt val, ska nämnden snarast förrätta fyllnadsval. 

Har nämnden återkallat uppdragen för samtliga förtroendevalda i ett utskott, 
ska dock nämnden vid samma sammanträde förrätta val av ledamöter och 
ersättare i utskottet, om nämnden inte har beslutat att omorganisera 
utskottsorganisationen på ett sådant sätt att utskottet läggs ned. 
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