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§ 80 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

  
 
 
§ 80/2020 
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr 2019/504 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning antas och gäller från och med när det vunnit laga kraft. 
 
Kommunfullmäktiges tidigare arbetsordning, antaget av kommunfullmäktige 2019-12-19, § 
217, upphävs.  
 
Ärendet beslutas med omedelbar justering.  
 
 

Sammanfattning 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, KL (2017:725) eller annan författning om 
kommunfullmäktiges uppgifter regleras dessa i fullmäktiges arbetsordning. 
 
Arbetsordningen reviderades senast i december 2019 och då främst rörande arbetssätt och 
vissa förtydliganden. 
 
Med anledning av covid-19 har förvaltningen uppmärksammat att ett tillägg behöver göras i 

arbetsordningen. I 5 kapitlet 16 § KL ges möjlighet för ledamot i fullmäktige att delta i 

fullmäktiges sammanträden på distans. För att det ska vara möjligt att tillåta deltagande på 

distans ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får 

ske.  Beslutsunderlag 
Ordförandens förslag - till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges 
beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning antas och gäller från och med när det vunnit laga kraft. 
 
Kommunfullmäktiges tidigare arbetsordning, antaget av kommunfullmäktige 2019-12-19, § 
217, upphävs.  
 
Ärendet beslutas med omedelbar justering.  
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§ 81 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

  
 
 
§ 81/2020 
 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Dnr 2019/503 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens reglemente antas och gäller från och med att det vinner laga kraft. 
 
Kommunstyrelsens tidigare reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2019-12-19, § 218, 
upphävs.  
 
Ärendet beslutas med omedelbar justering.  
 

Sammanfattning 
Kommunallagen (2017:725) KL, anger de grundläggande reglerna för ansvar och 
beslutanderätt i en kommun. Kommunstyrelsens reglemente reglerar kommunstyrelsens 
ansvar och beslutanderätt.  
 
Med anledning av covid-19 har förvaltningen har uppmärksammat att ett tillägg behöver 

göras i reglementet. I 5 kapitlet 16 § KL ges möjlighet för ledamot i fullmäktige att delta i 

fullmäktiges sammanträden på distans. För att det ska vara möjligt att tillåta deltagande på 

distans ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det 

får ske. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i kommunallagen för 

kommunstyrelsen, men fullmäktige kan reglera detta i kommunstyrelsens reglemente.  

Beslutsunderlag 
 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens reglemente antas och gäller från och med att det vinner laga kraft. 
 
Kommunstyrelsens tidigare reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2019-12-19, § 218, 
upphävs.  
 
Ärendet beslutas med omedelbar justering.  
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§ 82 Tillägg i reglemente för Individnämnden och Miljö- och byggnämnden 

  
 
 
§ 82/2020 
 

Tillägg i reglemente för Individnämnden och Miljö- 
och byggnämnden 
Dnr 2020/171 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande tillägg görs i reglemente för Individnämnden och Miljö- och byggnämnden:  
 
Ordförande i Individnämnden och Miljö- och byggnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 

besluta att sammanträde genomförs 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 och systemet för 

distansmöte ska vara så beskaffade att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 

bild eller ljud. 

 

Beslutet gäller från och med när det vunnit laga kraft.  

 

Ärendet beslutas med omedelbar justering.  

 
Sammanfattning 
Med anledning av covid-19 har förvaltningen uppmärksammat att ett tillägg behöver göras i 

reglemente för Individnämnden och Miljö- och byggnämnden. Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) har i en promemoria daterad 2020-03-19 konstaterat att det är möjligt för 

ledamöter i nämnder att delta i sammanträden på distans under förutsättning att 

kommunfullmäktige har fattat beslut om detta.  

Beslutsunderlag 
 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande tillägg görs i reglemente för Individnämnden och Miljö- och byggnämnden:  
 
Ordförande i Individnämnden och Miljö- och byggnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 

besluta att sammanträde genomförs 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 och systemet för 

distansmöte ska vara så beskaffade att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 

bild eller ljud. 

 

Beslutet gäller från och med när det vunnit laga kraft.  

Ärendet beslutas med omedelbar justering.   
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§ 83 Tillägg i reglemente för Krisledningsnämnden 

  
 
 
§ 83/2020 
 

Tillägg i reglemente för Krisledningsnämnden 
Dnr 2020/175 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Krisledningsnämndens reglemente kompletteras med följande tillägg:  
Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträdet genomförs med 
ledamöter närvarande på distans.  Tillägget gäller from att det vinner laga kraft.  
 
Krisledningsnämndens tidigare reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 
225, upphävs.  
 
Ärendet beslutas med omedelbar justering.  

 
Sammanfattning 
Kommunallagen (2017:725) KL, anger de grundläggande reglerna för ansvar och 
beslutanderätt i en kommun. Krisledningsnämndens reglemente reglerar 
krisledningsnämndens ansvar och beslutanderätt.  
 
Med anledning av covid-19 har förvaltningen har uppmärksammat att ett tillägg behöver 

göras i reglementet. I 5 kapitlet 16 § KL ges möjlighet för ledamot i fullmäktige att delta i 

fullmäktiges sammanträden på distans. För att det ska vara möjligt att tillåta deltagande på 

distans ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det 

får ske. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i kommunallagen för 

krisledningsnämnden men fullmäktige kan reglera detta i krisledningsnämndens 

reglemente.  

Beslutsunderlag 
 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges 

beslut 
Krisledningsnämndens reglemente kompletteras med följande tillägg:  
Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträdet genomförs med 
ledamöter närvarande på distans.  Tillägget gäller from att det vinner laga kraft.  
 
Krisledningsnämndens tidigare reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 
225, upphävs.  
 
Ärendet beslutas med omedelbar justering.  

 
 


