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 2022-10-06   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS497 003 

 

 

Reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för nämnd för utbildning, kultur 
och fritid att gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny 
politisk organisation i enlighet med förslag från beredningen för 
demokratifrågor. Vidare gav fullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar i befintliga 
styrdokument med anledning av ny politisk organisation. Kommunstyrelsen 
gav den 5 maj 2022 § 207 ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena 
kopplade till kommunstyrelsens uppdrag.  
 
Ekonomiutskottet har med stöd av förvaltningen arbetat fram förslag till 
reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid. Förslaget till 
reglemente är i huvudsak baserat på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR) förslag till bestämmelser i reglemente samt välfärdsnämndens 
nuvarande reglemente. Vidare har beredningen för demokratifrågors 
rekommendationer legat till grund för framtaget förslag. 
 
Välfärdsnämndens nuvarande reglemente föreslås upphävas genom ärendet 
om reglemente för socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid, 6 

oktober 2022 
 Förslag till reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid – 

med kommentarer 
 Reglemente för välfärdsnämnden, fastställd av kommunfullmäktige 

26 mars 2020 § 49. 
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Ärendet 
Den 12 november 2020 § 210 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en 
tillfällig beredning för demokratifrågor för att bland annat genomföra en 
utvärdering av den politiska organisationen. Uppdraget förtydligades genom 
kommunfullmäktiges beslut den 16 september 2021 § 163 där 
kommunfullmäktige gav beredningen i uppdrag att även lämna förslag på 
förändringar. Beredningen för demokratifrågor har under 2021–2022 arbetat 
fram ett förslag till ny politisk organisation som redovisas i rapporten 
Politisk organisation i Härryda kommun – utvärdering och inriktning, 
daterad 26 januari 2022. Den 31 mars 2022 § 46 beslutade 
kommunfullmäktige att fastställa ny politisk organisation i enlighet med 
beredningens förslag. Förslaget innebar bland annat att välfärdsnämnden 
delas i två nämnder, en socialnämnd och en nämnd för utbildning, kultur 
och fritid. Kommunfullmäktige gav därefter kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar i befintliga 
styrdokument med anledning av ny politisk organisation. 
 
Kommunstyrelsen gav den 5 maj 2022 § 207 ekonomiutskottet i uppdrag att 
bereda ärenden kopplade till kommunstyrelsens uppdrag att ta fram förslag 
på nya styrdokument samt förslag på ändringar i befintliga styrdokument 
med anledning av ny politisk organisation.  
 
Utifrån uppdraget har ekonomiutskottet med stöd av förvaltningen arbetat 
fram ett förslag till nytt reglemente för nämnd för utbildning, kultur och 
fritid.  
 
Förslaget i korthet 
Förslaget till reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid är i 
huvudsak baserat på SKR:s underlag till reglemente samt välfärdsnämndens 
nuvarande reglemente. Vidare har rekommendationerna i beredningen för 
demokratifrågors rapport legat till grund för framtaget förslag. 
 
Under rubriken Verksamhetsområde i förslaget till reglemente har 
utgångspunkten varit rubriken Utbildning, kultur och fritid i 
välfärdsnämndens nuvarande reglemente. I de frågor där delningen mellan 
socialnämnd och nämnd för utbildning, kultur och fritid inte varit uppenbar 
redovisas ekonomiutskottets förslag nedan. Utöver detta har strukturella och 
språkliga justeringar gjorts i förslaget till nytt reglemente för nämnden för 
utbildning, kultur och fritid. 
 
Förslaget till reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid 
innehåller bland annat följande förändringar och ställningstaganden: 
 

 Vuxenutbildningen föreslås ligga under socialnämnden.  
 Det föreslås ett förtydligande om att nämnden ansvarar för friluftsliv 

och friluftsanläggningar. 
 Nämnden föreslås besluta om kulturstipendium, kulturpris, årets 

föreningsprofil, HBTQI-pris samt hedersomnämnande HBTQI.  
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 Begreppet HBTQ har vidare utökats med ett ”I” som står för 
intersexperson, då begreppet HBTQI numera är det etablerade 
begreppet. 

 
Jämfört med välfärdsnämndens nuvarande reglemente har justeringar gjorts 
gällande närvarorätt. Förslaget innebär att ingen generell närvarorätt ges till 
föredragande tjänstpersoner, däremot kan nämnden fortfarande ge 
tjänstepersoner rätt att närvara för att lämna upplysningar. Vidare föreslås 
att kommunfullmäktiges ordföranden, eller ersättare för denna, inte ska ges 
en generell närvarorätt i nämnden. 
 
Samtliga justeringar redovisas i Förslag till reglemente för nämnd för 
utbildning, kultur och fritid – med kommentarer. 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärd 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Reglemente för 
nämnden för utbildning, 
kultur och fritid 
 
  

Upprättad av utvecklingsfunktionen, dnr 2022KS497 

Förslag 2022-10-06 

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-xx-xx § x 

Gäller från 2023-01-01 
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Reglemente för nämnden för utbildning, kultur 
och fritid 
Reglementet för nämnden för utbildning, kultur och fritid gäller tillsammans med 
nämndgemensamt reglemente för Härryda kommun. Reglementet för nämnden 
har företräde framför det nämndgemensamma reglementet.  

Övergripande uppgifter  
1 §  

Nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom utbildning, kultur och 
fritid. 

2 §  

Nämnden för utbildning, kultur och fritid ansvarar för att fullmäktiges uppdrag 
verkställs och följs upp. Därutöver fullgör nämnden de uppgifter som följer av 
delegation från kommunfullmäktige. 

Verksamhetsområde 
3 §  

Nämnden för utbildning, kultur och fritid fullgör kommunens uppgifter enligt 
lagar och förordningar inom utbildningsområdet samt vad gäller 
biblioteksverksamhet. Vidare ansvarar nämnden för kommunens verksamhet inom 
kultur och fritid.   

Nämnden för utbildning, kultur och fritid ansvarar därmed för bland annat 
följande: 

 Förskola 
 Förskoleklass  
 Grundskola  
 Fritidshem 
 Annan pedagogisk verksamhet  
 Särskola  
 Gymnasium  
 Barn- och elevhälsa 
 Kulturverksamhet  
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 Kulturskola  
 Bibliotek  
 Fritidsverksamhet  
 Föreningsstöd  
 Friluftsliv och friluftsanläggningar  

Övriga uppgifter 
4 § 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för utbildning, kultur och fritid med 
begränsning av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), KL, att besluta i de fall 
fullmäktige inte bestämt att annan nämnd ska fullgöra uppgifter inom nedan 
angivna områden i följande ärenden:  

 besluta om taxor och avgifter av mindre ekonomisk betydelse inom 
nämndens verksamhetsområde, 

 besluta om kulturstipendium, kulturpris, årets föreningsprofil, HBTQI-pris 
samt hedersomnämnande HBTQI.    

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
5 § 

Nämnden för utbildning, kultur och fritid ska kontinuerligt rapportera till 
fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret. 

Nämnden för utbildning, kultur och fritid ska överlämna redovisning till 
kommunstyrelsen inför upprättande av kommunens årsredovisning.  

Nämndens arbetsformer 
Nedan regleras nämndens specifika arbetsformer. Ytterligare bestämmelser finns i 
det kommungemensamma reglementet. 

Nämndens sammansättning  
6 §  

Nämnden för utbildning, kultur och fritid består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

Page 397 of 1090



 
 
 

  

 4 (4) 

Närvarorätt  
7 §   

Nämnden 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.  

Personalföreträdare har närvarorätt vid nämndens sammanträden i enlighet med 
vad som följer av 7 kap. 10-19 §§ KL. Vid behandling av ärenden där 
personalföreträdare har närvarorätt har dessa även rätt att delta i överläggningen 
men inte i besluten.   

Kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 
Närvarorätten medför inte någon rätt att delta i överläggningarna eller besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden som hålls inom stängda dörrar.  

Behörighet att föra kommunens talan 
8 § 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden 
som faller inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden 
träffa förlikning med bindande verkan för kommunen. 
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Reglemente för nämnden för utbildning, kultur och 
fritid 
 
Reglementet för nämnden för utbildning, kultur och fritid gäller tillsammans 
med nämndgemensamt reglemente för Härryda kommun. Reglementet för 
nämnden har företräde framför det nämndgemensamma reglementet.  
 
 

Övergripande uppgifter  
 
1 §  
Nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom utbildning, kultur 
och fritid. 
 
2 §  
Nämnden för utbildning, kultur och fritid ansvarar för att fullmäktiges 
uppdrag verkställs och följs upp. Därutöver fullgör nämnden de uppgifter 
som följer av delegation från kommunfullmäktige. 
 
Verksamhetsområde 
 
3 § 
Nämnden för utbildning, kultur och fritid fullgör kommunens uppgifter 
enligt lagar och förordningar inom utbildningsområdet samt vad gäller 
biblioteksverksamhet. Vidare ansvarar nämnden för kommunens 
verksamhet inom kultur och fritid.  
  
Nämnden för utbildning, kultur och fritid ansvarar därmed för bland annat 
följande: 
 

 Förskola 
 Förskoleklass  
 Grundskola  
 Fritidshem 
 Annan pedagogisk verksamhet  
 Särskola  
 Gymnasium  
 Barn- och elevhälsa 
 Kulturverksamhet  
 Kulturskola  
 Bibliotek  
 Fritidsverksamhet  
 Föreningsstöd  
 Friluftsliv och friluftsanläggningar 

 

Commented [ML1]:  I denna bestämmelse har vi gjort en del 
redaktionella ändringar och förtydliganden i jämförelse med lydelsen 
i välfärdsnämndens reglemente rörande utbildning kultur och fritids 
verksamhetsområde.  

Commented [ML2]:  Detta är ett förslag till ny lydelse. I vfn 
reglemente stod det tidigare:  
 
”Vidare har välfärdsnämnden till uppgift att främja förutsättningar 
för ett rikare kulturliv och goda möjligheter till fritidsaktiviteter för 
invånarna”  

Commented [LR3]:  Vi har i denna sammanställning tagit bort 
vuxenutbildningen eftersom förslaget är att det ingår i 
socialnämndens verksamhetsområde.  

Commented [LR4]:  Detta har vi lagt till som förtydligande.   
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Övriga uppgifter 
 
4 § 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för utbildning, kultur och fritid 
med begränsning av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), KL, att besluta i 
de fall fullmäktige inte bestämt att annan nämnd ska fullgöra uppgifter inom 
nedan angivna områden i följande ärenden:  
 
 besluta om taxor och avgifter av mindre ekonomisk betydelse inom 

nämndens verksamhetsområde, 

 besluta om kulturstipendium, kulturpris, årets föreningsprofil, HBTQI-
pris samt hedersomnämnande HBTQI.  

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

5 § 
Nämnden för utbildning, kultur och fritid ska kontinuerligt rapportera till 
fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. 
 
Nämnden för utbildning, kultur och fritid ska överlämna redovisning till 
kommunstyrelsen inför upprättande av kommunens årsredovisning.  
 

Nämndens arbetsformer 

Nedan regleras nämndens specifika arbetsformer. Ytterligare bestämmelser 
finns i det kommungemensamma reglementet. 

Nämndens sammansättning  
6 §  
Nämnden för utbildning, kultur och fritid består av 9 ledamöter och 5 
ersättare. 

Närvarorätt  
7 §  
Nämnden 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.  

Personalföreträdare har närvarorätt vid nämndens sammanträden i enlighet 
med vad som följer av 7 kap. 10-19 §§ KL. Vid behandling av ärenden där 
personalföreträdare har närvarorätt har dessa även rätt att delta i 
överläggningen men inte i besluten.  

Kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. Närvarorätten medför inte någon rätt att delta i 

Commented [ML5]:  Detta är vårt förslag till uppdelning av 
priser och hedersomnämnande mellan respektive nämnd. 
 
Övriga priser är: 
Bemötande och tillgänglighetspris -SN 
 
Hållbarhetspris och hedersomnämnande hållbarhet – KS (ligger i ks 
idag) 

Commented [LR6]:  Vi föreslår att vi lägger till ett ”I”. 

Commented [LR7]:  Denna skrivning utgår från skrivningen i 
välfärdsnämndens reglemente. Nedan kommenteras de delar som 
skiljer sig åt från regleringen i nuvarande reglemente.  
 
I nuvarande reglemente finns även följande skrivning med:   
 
Utöver vad kommunfullmäktige beslutar om generell närvarorätt 
äger föredragande tjänsteman rätt att närvara vid sammanträdet.   
 
Vi bedömer att denna skrivning bör utgå eftersom den är något 
otydlig och då det redan finns skrivningar som anger att nämnden 
kan medge anställda att lämna upplysningar samt att nämnden kan 
besluta att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Commented [LR8]:  Detta är ett tillägg som inte finns med i 
nuvarande reglemente men som framgår i kommunallagen. Vi 
föreslår att det står med för att göra det tydligt vad som gäller för 
personalföreträdarna. 

Commented [LR9]:  I nuvarande reglemente för 
välfärdsnämnden anges att även kommunfullmäktiges ordförande 
har närvarorätt och att annan från fullmäktiges presidium ersätter 
enligt gängse ordning vid förfall. Vårt förslag är att fullmäktiges 
ordförande inte ska ha generell närvarorätt i denna nämnd.  
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överläggningarna eller besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden som hålls inom stängda dörrar.  

Behörighet att föra kommunens talan 
 
8 § 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden som faller inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana 
mål och ärenden träffa förlikning med bindande verkan för kommunen. 
 

Commented [LR10]:  Detta är ett förtydligande utifrån förslaget 
att införa reglering som möjliggör för nämnderna att hålla offentliga 
sammanträden. 
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REGLEMENTE  

 
 

FÖR  
 
 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gällande från den 26 mars 2020 

Fastställd av kommunfullmäktige 
den 26 mars 2020, § 49 
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Reglemente för välfärdsnämnden  
 
Utöver vad som föreskrivs om nämnd och kommun i författningar, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. Hänvisningar inom parentes avser 
relevanta paragrafer i kommunallagen (2017:725) KL för respektive 
bestämmelse.   
 
Övergripande uppgifter  
 
§ 1  
Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid 
samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. 
Välfärdsnämnden är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd.  
 
§ 2  
Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges 
uppdrag verkställs och följs upp. Nämnden ska bland annat bedriva 
verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för 
kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden 
de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäktige. 
 
Utbildning kultur och fritid  
 
§ 3 
Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom utbildningsområdet. Vidare har välfärdsnämnden till 
uppgift att främja förutsättningar för ett rikare kulturliv och goda 
möjligheter till fritidsaktiviteter för invånarna  
Välfärdsnämnden har därvid hand om bl. a. följande uppgifter:  
• Förskoleverksamhet  
• Förskoleklass  
• Grundskola  
• Särskola  
• Gymnasium  
• Vuxenutbildning  
• Kulturskola  
• Kultur- och biblioteksverksamhet  
• Fritidsverksamhet 
• Föreningsstöd  
 
Välfärdsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 
myndighetsutövning mot enskild (individärenden) på det offentliga 
utbildningsväsendets område. Till det offentliga utbildningsväsendets 
område räknas i detta sammanhang det som i 23 kap. offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) OSL definieras som förskole- och 
utbildningsverksamhet, i de delar som berör det kommunala 
utbildningsväsendet. Nämnden svarar för yttranden i dessa ärenden, samt i 
tillsynsärenden som avser individärenden inom det offentliga 
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utbildningsväsendets område. Nämnden tar därtill emot anmälningar om 
kränkande behandling enligt skollagen, och ansvarar för att de utreds och 
erforderliga åtgärder vidtas.  
 
Socialtjänst/stöd och hjälp till individer och grupper  
 
§ 4 
Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och 
arbetsmarknadsåtgärder. Välfärdsnämnden har därvid hand om bl. a. 
följande uppgifter:  
• Social omsorg om äldre  
• Stöd och service till funktionsnedsatta  
• Kommunal hälso- och sjukvård  
• Individ- och familjeomsorg  
• Familjerådgivning  
• Invandrar- och flyktingmottagande  
• Arbetsmarknadsåtgärder  
• Konsumentvägledning  
• Ekonomirådgivning och skuldsanering  
• Medicinskt ansvar och tillsyn  
 
 
Välfärdsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 
myndighetsutövning mot enskild (individärenden) på socialtjänstens 
område. Till socialtjänstens område räknas i detta sammanhang det som 
definieras som socialtjänst och därmed jämställd verksamhet enligt 26 kap. 
1 § OSL, samt den kommunala hälso- och sjukvården och ärenden enligt 
föräldrabalken som åligger socialnämnd. Nämnden svarar för yttranden i 
dessa ärenden, samt i tillsynsärenden som avser individärenden inom 
socialtjänstens område.  
 
 
Delegering från kommunfullmäktige  
 
§ 5  
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden med begränsning av 5 
kap. 1 § KL att besluta i de fall fullmäktige inte bestämt att annan nämnd 
ska fullgöra uppgifter inom nedan angivna områden i följande grupper av 
ärenden:  
 
• besluta om taxor och avgifter av mindre ekonomisk betydelse inom 

välfärdsnämndens verksamhetsområde, 

• besluta om kulturstipendium, kulturpris, idrottspris, bemötande och 
tillgänglighetspris samt HBTQ-pris.  
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Personuppgiftsansvar 
 
§ 6 
Välfärdsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet. 
Välfärdsnämnden ska utse ett dataskyddsombud. 
 
Behörighet att föra kommunens talan 
 
§ 7 
Välfärdsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål 
och ärenden som faller inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i 
sådana mål och ärenden träffa förlikning med bindande verkan för 
kommunen. 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet  
 
§ 8  
Välfärdsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Välfärdsnämnden ska också se till att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Välfärdsnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
Välfärdsnämnden ska överlämna redovisning till kommunstyrelsen inför 
upprättande av kommunens årsredovisning.  
 
 
Medborgarförslag  
 
§ 9 
Ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas 
så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige.  
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till välfärdsnämnden att fatta 
beslut, ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år 
från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Välfärdsnämnden ska två gånger 
per år informera om de beslut som fattats i anledning av ett 
medborgarförslag samt redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts 
inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska 
informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut 
kan förväntas fattas.  
 
Välfärdsnämndens arbetsformer  
 
§ 10 Välfärdsnämndens sammansättning  
Välfärdsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.  
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§ 11 Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett 
sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot och ersättare ska snarast anmäla 
förhinder till nämndens ordförande.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när 
han/hon finner lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har 
trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den 
av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i ordningen.  
 
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. En ersättare har rätt att vara med på 
överläggningen men inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet.  
 
§ 12 Ersättare för ordföranden  
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde 
eller del av sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit 
ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Om 
ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag, får nämnden utse annan ledamot att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes samtliga uppgifter.  
 
§ 14 Tidpunkt för sammanträden  
Välfärdsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  
Sammanträde ska hållas också 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.  
 
§ 15 Kallelse till sammanträde  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När 
ordföranden, en vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar 
den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för att kallelse sker. 
 
Kallelsen bör utfärdas elektroniskt och utsändas till ledamöterna och 
ersättarna senast 9 dagar före sammanträdet. I brådskande fall får ärendet 
ändå avgöras utan hinder av att kallelse utfärdats senare, om minst 9 
närvarande ledamöter beslutar det.  
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
 
Vid nämndens sammanträden är tjänstemän föredragande i ärenden som rör 
deras respektive verksamhetsområde.  
 
§ 16 Deltagande på distans 
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 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får 
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 
§ 17 Närvarorätt  
Välfärdsnämnden 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.  
 
Utöver vad kommunfullmäktige beslutar om generell närvarorätt äger 
föredragande tjänsteman rätt att närvara vid sammanträdet. Närvarorätt har 
också part eller parts ombud eller biträde vid behandlingen av ett enskilt 
skolärende eller socialt ärende. 
 
Personalföreträdare har närvarorätt vid nämndens sammanträden i enlighet 
med vad som följer av 7 kap. 10-19 §§ KL.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens presidium har rätt 
att närvara vid välfärdsnämnden sammanträden. Närvarorätten medför inte 
någon rätt att delta i överläggningarna eller besluten. Vid förfall ersätter 
annan från fullmäktiges presidium enligt gängse ordning. Närvarorätten 
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden.  
 
§ 18 Välfärdsnämndens ordförande (kommunalråd) och presidium  
Sedan val av välfärdsnämnden skett, utser kommunfullmäktige bland 
nämndens ledamöter nämndens ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande, vilka tillika utgör välfärdsnämndens presidium.  
 
Kommunfullmäktige utser även välfärdsnämndens ordförande till 
kommunalråd.  
 
Välfärdsnämndens ordförande ska  
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• närmast under välfärdsnämnden ha uppsikt över kommunens förvaltning 
inom nämndens verksamhetsområde och med uppmärksamhet följa 
frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 
samt effektiviteten i verksamheten,  

• tillse att välfärdsnämnden ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål, 
• vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och 

personalföreträdare på avtalade tider,  
• representera välfärdsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden, om inte välfärdsnämnden bestämt annat, 
samt 

• i övrigt tillse att välfärdsnämnden uppgifter fullgörs.  
 

§ 19 Justering av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
Välfärdsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras  
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den.  
 
§ 20 Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut, och ledamoten vill 
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.  
 
§ 21 Delgivning  
Delgivning med välfärdsnämnden kan ske antingen med ordföranden, 
kommundirektören, eller annan anställd som nämnden bestämmer.  
 
§ 22 Undertecknande av handlingar  
Välfärdsnämnden bestämmer vem eller vilka som har rätt att underteckna 
avtal, andra handlingar och skrivelser för välfärdsnämndens räkning.  
Om inte annat framgår av lag eller fullmäktige bestämt annat gäller 
motsvarande rätt för välfärdsnämnden beträffande handlingar m.m. som 
fullmäktige fattat beslut om.  
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