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Sammansättning 

§ 1.  

Styrelse/nämnd  Antal ledamöter Antal ersättare 
Kommunstyrelse  9   9  
Miljö- och byggnämnd  5   5 
Kultur- och utbildningsnämnd  7   7 
Socialnämnd  7   7 
Valnämnd  5   5 
 
Ledamöter och ersättare i styrelse/nämnder väljs för den mandatperiod 
kommunfullmäktige anger. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet 
ledamöter. 
Till kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden väljs 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 
 
Till övriga nämnder väljs ordförande och vice ordförande. 
 
Styrelsens/nämndernas mandattid räknas från och med 1 januari 2023 t.o.m. 31 
december 2026. 

Ersättarnas tjänstgöring 

§ 2.  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Ersättare tjänstgör enligt av kommunfullmäktige fastställd inkallelseordning. 
 
En ersättare som har påbörjat sin tjänstgöring har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in om ersättaren har företräde 
enligt fastställd inkallelseordning än den ersättare som påbörjat sin tjänstgöring. 
  
§ 3.  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 

§ 4.  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast underrätta sin ersättare. 
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Yttranderätt 

§ 5.  

De ersättare som inte tjänstgör vid styrelsens/nämndernas sammanträden, ska ha rätt 
att delta i överläggningar men ej delta i beslut och ej få sin mening antecknad i 
protokollet. 

Ersättare för ordföranden 

§ 6.  

Om varken ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser styrelsen/nämnden en annan 
ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
 
Den som varit ledamot längst tid i styrelsen/nämnden (s.k. ålderspresident) tjänstgör 
som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter tills ordinarie 
ordförande kan fullgöra uppdraget. 

Sammanträden 

§ 7.  

Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som styrelse/nämnd bestämmer. 
 
§ 8.  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig samt innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem (5) vardagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 
 
Kallelsen ska företrädesvis skickas i digital form. 
 
När varken ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande kan kalla till 
sammanträde, skall den som varit ledamot längst tid i styrelsen/nämnden (s.k. 
ålderspresident) göra detta. 
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Ordföranden 

§ 9.  

Kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för 
kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden och ordförande 
samt vice ordförande för nämnder. 
 
Kommunfullmäktige bestämmer tiden för uppdragen. 
 
Ordförandenas arbetstider och arbetsuppgifter anges i Reglemente, Ersättning till 
förtroendevalda. 

Kommunalråd 

§ 10.  

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. 
 

Justering av protokoll 

§ 11.  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Styrelsen/nämnder ska utse 
ersättare för den ledamot som väljs till justerare.  
 
Styrelsen/nämnder kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen/nämnden justerar den. Protokollet 
ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdesdagen. 
De som justerar protokollet kan göra det med en elektronisk signatur. 

Reservationer 

§ 12.  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra detta skriftligt. Skriftlig motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren i god tid före fastställd tid för justering. 

Delgivning 

§ 13.  

Delgivning till styrelsen/nämnder sker med ordföranden eller annan tjänsteperson som 
styrelsen/nämnden bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

§ 14.  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen/nämnden 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av 1:e vice ordförande eller 2:e 
vice ordförande, samt kontrasigneras av tjänsteperson som styrelsen/nämnden 
bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer styrelsen/nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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Utskott 

§ 15.  

Inom Kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden skall det 
finnas arbetsutskott. Arbetsutskotten består av tre (3) ledamöter och en (1) ersättare för 
oppositionen. 
 
Kommunstyrelsens utskott består av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice 
ordförande eller 2:e vice ordförande. Ersättare i arbetsutskottet väljs bland ledamöter 
inom kommunstyrelsen och väljs för mandatperioden. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden och socialnämndens utskott består av nämndens 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Ersättare i arbetsutskottet väljs 
bland ledamöter inom nämnden och väljs för mandatperioden. 
 
§ 16.  

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordförande fullgöra dennes uppgifter. Ersättare fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter tills ordinarie ordförande kan fullgöra uppdraget. 

Ersättarnas tjänstgöring 

§ 17.  

Ersättare skall närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra.  
 
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen, kultur- och 
utbildningsnämnden eller socialnämnden vid valet bestämda ordningen. 

Utskottens sammanträden 

§ 18.  

Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 
skall också hållas när ordförande anser att det behövs eller minst två (2) ledamöter så 
begär. 
 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än häften av ledamöterna är 
närvarande. 

 

Beredning 

§ 19.  

De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden 
eller socialnämnden i dess helhet skall beredas av berört utskott om politisk beredning 
behövs. 
 
Ordförande, kommunchefen eller förvaltningschefer överlämnar sådana ärenden till 
utskotten. 
 
När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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