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§ 1 Styrelse och
o nämnd
der, organiisation
Kom
mmunstyrellse
Soccialnämnd
Barrn- och utbilldningsnäm
mnd
Milj
ljö-, bygg- och
o
hälssoskyddsnäm
mnd

Leda
amöter

Ersättaree

11
9
9
5

11
9
9
5

§ 2 Uppdrag och verksa
amhet
Styreelsen och övvriga nämnd
der ska inom
m sitt verkssamhetsomrråde följa vaad som angees i lag
eller annan författtning. De sk
ka följa det ffullmäktige - i reglemen
nte, i sambannd med budg
get eller i
annatt särskilt besslut - har besstämt att styyrelsen/nämn
nden ska fulllgöra, samtt verka för att
a
faststtällda mål uppnås
u
och i övrigt följaa givna uppd
drag och an
ngivna riktliinjer.

§ 3 Organisattion inom verksamheetsområdeet
Styreelsen/nämndden ansvaraar för att desss organisatiion är tydlig
g och ändam
målsenlig meed hänsyn
till avv fullmäktigge fastställdaa mål, styrnning samt lag
gar och andrra författninngar för verrksamheten.

§ 4 Personalaansvar
Styreelsen/nämndeen är anställn
ningsmyndi ghet för perrsonal vid siin förvaltninng med und
dantag av
förvaaltningscheffer, ekonmicchef, personnalchef och näringslivschef som annställs av sty
yrelsen.
Styreelsen och näämnderna har
h hand om
m personalfråågor inklusive arbetsmiiljöfrågor in
nom sitt
verkssamhetsomrråde, samt det
d som angges under ru
ubriken Perssonalpolitikk i detta regllemente.

§ 5 Personupp
ppgifter
Styreelsen/nämndden är perso
onuppgiftsaansvarig för de register och andra bbehandlingaar av
persoonuppgifter som sker i styrelsens/nnämndens verksamhet.
v
§ 6 Uppföljnin
ng, återredo
ovisning och
h rapporterring till fullm
mäktige
Styreelsen/nämndden ska konttinuerligt föölja upp sin verksamhet
v
.
Styreelsen/nämndden ska i dellårs- och heelårsredovisn
ning redovissa till fullmääktige hur de
d har
fullgjjort de uppddrag som fulllmäktige haar lämnat tilll dem
- i rreglemente
- im
mål- och ressursplan
- geenom finanssbemyndigaande
Styreelsen/nämndden ska vid redovisning
r
gen även red
dogöra för hur
h uppdrag som delegeerats till
dem har fullgjorrts.
Redoovisning skaa ske enligt riktlinjer
r
som
m fastställs av fullmäkttige. Nämnddernas redov
visningar
lämnnas till styrellsen som sam
mordnar reddovisningarn
na.
Näm
mnderna ska också fullgö
öra rapporteeringsskyldiighet som ållagts dem ennligt specialllag.
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§ 7 Informatiion och sam
mråd
Styreelsen, nämnnderna samt kommunalr
k
råd ska i möj
öjligaste mån
n från nämnnd erhålla deen
inforrmation och det underlag
g de behöveer i sin verkssamhet. Rättten till inforrmation och underlag
omfaattar inte upppgift för vilk
ken sekretesss råder.
Näm
mnderna ska samråda näär deras verkksamhet och
h ärenden beerör styrelseen eller ann
nan
nämnnds verksam
mhet.

§ 8 Medborgaarförslag
Medbborgarförslaag, där fullm
mäktige öveerlåtit till sty
yrelsen/näm
mnden att fattta beslut, sk
ka om
möjliigt beredas så att styrellsen/nämndeen kan fattaa beslut inom
m ett år frånn det att förslaget
väckktes i fullmäkktige.
Fullm
mäktige skaa vid närmasst kommandde sammantrräde delges beslutet.

§ 9 Styrelsenss / nämndeernas presiidium
Styreelsens/nämnndernas pressidium ska bbestå av en ordförandee och en vicee ordförand
de som
fullm
mäktige utseer bland ledaamöterna.

§ 100 Styrelsen
ns / nämnd
dernas ordf
dförande
Det ååligger ordfförande att
-

leeda styrelsenns/nämnden
ns arbete ochh sammantrräden
kaalla till sammanträde i enlighet meed lag och reglemente
r
innför sammannträden se till att ärenddena som sk
ka behandlass i styrelsenn vid behov är beredda
see till att färddigberedda ärenden
ä
snaarast behand
dlas i styrelssen / nämndden
beevaka att styyrelsens / näämndens beeslut verkstäälls
vaara tillgängllig för allmäänheten

Häruutöver åliggeer det styrellsens ordförrande att un
nder styrelseen
- haa uppsikt övver kommun
nens hela näämndsförvaaltning
- m
med uppmärkksamhet följ
lja frågor avv betydelse för kommun
nens utveckkling och ek
konomiska
inntressen sam
mt effektiviteten i verkssamheten occh ta initiativ i dessa fråågor
- främja samveerkan mellan kommunsstyrelsen, öv
vriga nämnd
der och fulllmäktige sam
mt
reepresentera styrelsen viid uppvaktnningar hos myndigheter
m
r, konferensser och samm
manträden
om
m inte styreelsen bestäm
mt annat i ettt särskilt falll
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dernas arb
betsformeer
Styrrelsens occh nämnd
§ 11 Ersättarrnas tjänstg
göring m.m
m.
Om een ledamot är förhindraad att inställla sig till ettt sammanträde eller attt vidare deltta i ett
samm
manträde skka en ersättaare tjänstgörra i ledamottens ställe.
Är leedamot förhhindrad att delta
d
i samm
manträde, eller del av saammanträdee, ska ledam
moten själv
kallaa in ersättaree. Frånvaron
n bör ocksåå snarast meeddelas till ordföranden
o
n samt till tjänsteman
som har till uppggift att hand
dha styrelseens / nämndens adminisstration.
Näm
mndskanslietts personal kan
k vid akuut behov hjäälpa till vid inkallande
i
aav ersättare.
Det äär ordföranddens ansvarr att i den m
mån det är möjligt
m
se tilll att styrelseen/nämnden
n är
fulltaalig.
Ersätttare att tjännstgöra kallaas in enligt den turordn
ning som fastställts av kkommunfulllmäktige.
En leedamot som
m inställer siig under ett pågående sammanträd
s
de har rätt attt tjänstgöraa även om
en errsättare har trätt in i led
damotens stäälle.
Som huvudregell gäller att ersättare
e
som
m börjat tjän
nstgöra har företräde ooberoende av
v
turorrdning, ävenn om ersättaare infinner sig som ståår före i tur. Om styrkefförhållandet mellan
partieerna / partiggrupperna har
h påverkatts, får dock en ersättaree som inställler sig undeer pågåendee
samm
manträde trääda in i ställlet för en errsättare som
m kommer läängre ner i tturordningen.
Ersätttare som innte tjänstgörr har rätt attt delta med yttranderätt
y
t i överläggnningarna meen inte i
besluuten.

§ 122 Jäv, avbbruten tjänsstgöring
En leedamot ellerr en ersättarre som har aavbrutit sin tjänstgöring
g på grund aav jäv i ett ärende,
ä
har
rätt aatt återupptaa tjänstgörin
ngen sedan ärendet han
ndlagts.
En leedamot som
m har avbrutit sin tjänstggöring vid ett
e sammantträde på gruund av annaat hinder än
jäv, ffår återupptta tjänstgöring endast oom ersättarens inträde har
h påverkatt styrkeförh
hållandet
mellaan partiernaa.

§ 13 Ersättarre för ordfö
öranden occh vice ord
dföranden
Om vvarken ordfföranden eller vice ordfföranden kaan delta i ettt sammanträäde, helt eller delvis,
utserr nämnden eller
e
styrelseen en annann ledamot attt tillfälligt tjänstgöra
t
ssom ordföraande. Den
till leevnadsålderrn äldste led
damoten tjännstgör som ordförande tills dess attt tillfällig ordförande
o
har uutsetts.
Om oordförandenn eller vice ordförandenn på grund av sjukdom
m eller av annnat skäl är förhindrad
att fuullgöra uppddraget under en längre tid, får näm
mnden utse en
e annan leddamot att vaara ersättaree
och ffullgöra aktuuella uppgifter.
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§ 144 Tidpunkkt för samm
manträde
Styreelsen / nämnnden bestäm
mmer dag occh tid för saammanträdee.

§ 155 Kallelse
Ordfföranden ansvarar för att
a kallelse uutfärdas till sammanträd
de. Vid gennomgång av
v kallelse
deltaar nämndsekkreterare och annan som
m ordförand
den kan utsee.
Kalleelse till sam
mmanträde skickas elekktroniskt. Om
m inte omsttändigheternna ger skäl till
t annat
förfaarande, ska kallelse
k
sän
ndas så att dden är ledam
möter och ersättare, sam
mt annan förrtroendevaldd
som får närvara vid sammaanträdet, tillhhanda senasst fem dagar före samm
manträdesdaagen.
Kalleelse ska åtfööljas av föreedragningsllista samt tilllhörande haandlingar ennligt ordförrandens
bedöömning. Om
m ordförandeen anser dett nödvändig
gt kan kallellse i undanta
tagstagsfall ske på
annaat sätt.
Om bbåde ordförranden och vice
v ordföraanden är förrhindrade attt kalla till ssammanträd
de, ska den
till leevnadsålderr äldste ledaamoten göraa detta.

§ 166 Offentligga samman
nträden
Styreelsen/nämndden får beslluta om offeentliga samm
manträden.

§ 177 Närvaroorätt
Kom
mmunfullmääktiges ordfö
örande och styrelsens ordförande
o
äger
ä rätt attt närvara vid
d
samm
manträden. Förvaltning
gschef för sttyrelsen / reespektive näämnd får när
ärvara vid sttyrelsens /
egnaa nämndens sammanträden. Härutööver får styrrelsen/nämn
nden medgee förtroendeevald som
inte äär ledamot eller
e
ersättaare i nämndeen att närvaara vid samm
manträde me
med styrelsen
n/nämnden
för attt lämna upplysningar. Även anstäälld i komm
munen, och särskilt
s
sakkkunnig, kan
n medges
dennna rätt. Om styrelsen/nä
s
ämnden bes lutar det, fåår den som kallats
k
deltaa i överläggn
ningarna.
Näm
mnden får häärutöver bessluta att annnan ska ha räätt att närvaara vid nämnndens samm
manträden.
Närvvarorätten gääller inte ärrenden som rör myndig
ghetsutövnin
ng mot enskkild.

§ 188 Reservattion
Reseervationer skka åtföljas av
a motiverinng, oavsett om reservattionen är muuntlig eller skriftlig.
Vid sskriftlig reservation skaa motiverinng lämnas fö
öre den tidpunkt som haar fastställtss för
justeeringen av protokollet.
p
Motsvarand
M
de gäller vid
d omedelbarr justering.

§ 199 Justeringg av protokoll
Protookollet ska justeras
j
av ordföranden
o
n och en led
damot. Styreelsen/nämnd
nden beslutaar om tid
och pplats för jusstering samtt utser ersätttare till utseedd justeraree.
Styreelsen / nämnnden kan beesluta att enn paragraf i protokollet
p
ska anses oomedelbart justerad.
j
Paraggrafen bör redovisas
r
sk
kriftligt vid sammanträädet och justteras av orddföranden occh utsedd
justeerare. Protokkoll ska justteras senast fjorton dag
gar efter sam
mmanträdesddagen.
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§ 200 Kungöreelser och tiillkännagiv
ivanden avv föreskrifter
Styreelsen och näämnderna an
nsvarar för att beslut och föreskriffter inom deet egna ansv
varsområdett
kunggörs enligt gällande
g
besstämmelser..
Näm
mnderna ska underrätta styrelsen såå snart en up
ppdatering av
a den komm
mmunala
förfaattningssamllingen bedö
öms nödvänndig.

§ 21 Delgivniing
Delggivning medd styrelsen / nämnden ssker genom ordföranden
n, förvaltninngschef elleer annan
anstäälld som styyrelsen / näm
mnden bestäämmer.

§ 222 Underteccknande av
a handlinggar
Handdlingar som
m utfärdas i styrelsens
s
/ nämndens namn
n
underrtecknas av ordförandeen och
kontrrasigneras av
a tjänstemaan som gettss teckningsrrätt.
Styreelsen / nämnnden får gen
nom särskillt beslut upp
pdra åt annaan / andra attt verkställaa
undeertecknandett.
Besluut som fattaas med stöd av delegatiion samt skrrivelser, avttal och andrra handlingaar som
uppräättas med annledning däärav, underttecknas av den
d som fatttat beslutet och, i förek
kommande
fall, kkontrasigneeras av den som utsetts därtill.

Anssvar
§ 23
Styreelsen / nämnnden ska se till att verkksamheten bedrivs
b
enlig
gt de mål, ri
riktlinjer och
h ramar
som kommunfulllmäktige har anvisat, dde bestämm
melser som kan
k finnas i lag eller fö
örordning
samtt vad som finns angivett i detta dokkument.

Övrrigt
§ 244
Från kommunenns övriga näämnder, berredningar occh anställda får ordföraanden samt ledamöter
av styyrelsen / näämnden inhäämta de uppplysningar och
o yttrandeen som behöövs för att den
d ska
kunnna fullgöra sina
s uppgiftter.
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Närrmare besstämmelseer
§ 255
De nnärmare besttämmelsern
na om arbetssformer m.m
m. i styrelseen och nämnnderna återffinns i
6 kapp. kommunaallagen.

Gem
mensamt ansvar
a
§ 266
Kom
mmunfullmääktige angerr i reglemennten för styrelse och näm
mnder, ansvvarsområde, uppgifter
och fförvaltning.
Gem
mensamt gälller för styreelsen / nämnnderna följaande ansvar::
Styreelsen / nämnnden har
-

ppersonalanssvar för und
derställd perrsonal

-

aarbetsmiljöaansvar inom
m verksamhhetsområdet

-

aansvar för att
a tillfredssttällande ruttiner finns för
fö internkon
ntroll inom den egna
vverksamhetten

-

iinformationnsansvar förr egen verkssamhet

-

rregisteransvvar för de peersonregisteer som styreelsen / nämn
nden för i siin verksamh
het och
fförfogar öveer

-

aarkivansvarr i enlighet med
m arkivreeglemente

-

aatt, om inte kommunfu
ullmäktige bbestämt annat, själv elleer genom om
mbud föra kommunens
k
s
ttalan i mål och
o ärenden
n som fallerr inom styreelsens / näm
mndens förvaaltningsomrråde, med
rrätt att på koommunens vägnar träfffa överensk
kommelse, ingå förlikni
ning eller slu
uta annat
aavtal

-

aatt, på det sätt kommun
nfullmäktig e beslutar, rapportera
r
hur
h verksam
mheten utveccklas och
hhur den ekoonomiska ställningen ärr under bud
dgetåret

-

aatt fortlöpannde bevaka att barn-, jäämställdhetss-, mångfald
ds-, tillgängglighets-, miljöm
och
ffolkhälsopeerspektiv sam
mt att homoo-, bi- och trranspersoneers situationn beaktas i
vverksamhetten

-

aatt fastställaa målprograam för den eegna verksaamheten för varje manddatperiod
((styrelse/näämndmål) saamt fortlöpaande utvärd
dera måluppfyllelsen
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Utsk
kott
§ 277
Styreelsen / nämnnden beslutar, enligt reeglemente faastställt av kommunful
k
llmäktige, sjjälv om sin
utskoottsorganisaation samt taar beslut i sttyrelsen / nämnden om
m utskottens ansvarsom
mråden.
Styreelsen / nämnnden utser ledamöter
l
ooch ersättaree i utskott fö
ör motsvaran
ande tjänstgö
öringstid
som gäller för sttyrelsen / näämnden. Bl and utskottsledamötern
na utser styrrelsen / näm
mnden en
ordföörande och en vice ordfförande för den tid styrrelsen / näm
mnden bestäämmer.
Avgåår ledamot eller
e
ersättaare i utskott ska styrelseen / nämndeen snarast föörrätta fylln
nadsval för
återstoden av tjäänstgöringsttiden.
Ersätttare ska delta vid utsko
ottssammannträde endasst om ledam
mot har förhhinder och kallas
k
då till
tjänstgöring enliigt fastställd
d turordningg.
Ärennden som skka avgöras av
a styrelsenn / nämnden samfällt, sk
ka beredas aav berört utskott om
bereddning behövvs. Utskott lägger
l
försllag till beslu
ut i varje äreende som deet bereder.
För bbeslutsförheet fordras attt mer än häälften av ett utskotts led
damöter är nnärvarande.
Vad som i övriggt regleras för
fö styrelse //nämnd i deetta dokument ska i tilläämpliga dellar gälla
ävenn för utskott.

§ 288 Utskotteens arbetsfo
former
Beträäffande utskkottens arbeetsformer gääller vad som
m regleras i dessa bestä
tämmelser för
f
styreelsen/nämndder.

___________
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