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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för 
samtliga nämnder och utskott i Tingsryds kommun. Med nämnd avses också 
kommunstyrelsen. 

Kap 1 Generella bestämmelser 

Nämnds övergripande ansvar 
Nämnds särskilda ansvar och delegation från kommunfullmäktige framgår under respektive 
nämnds specifika bestämmelser. I övrigt gäller följande generella bestämmelser för samtliga 
nämnder, inklusive kommunstyrelsen. 

1 § Ledning och samordning 

Nämnden ska 
1. leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde,

2. utforma mål, direktiv, ramar och riktlinjer för styrning av verksamheten,

3. ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell
lagstiftning samt att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt,

4. tillse att målstyrning sker genom balanserad styrning,

5. tillse att verksamheten regelmässigt följs upp och utvärderas, genom tillämpa en effektiv
intern kontroll

6. aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar som befinns
påkallade.

2 § Övrigt ansvar 

Nämnden ansvarar för 
1. att fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige

överlämnar till nämnden,

2. information, råd och upplysningar till allmänheten om nämndens verksamhet,

3. en fortlöpande översyn av nämndens regelbestånd,

4. internkontroll av arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde,

5. att dialog sker med förvaltningschefen beträffande verksamhet och verkställighet,

6. att inom nämndens ansvarsområde utveckla den lokala demokratin, medborgardialogen,
delaktigheten och brukarinflytandet.

3 § Rapporteringsskyldighet 

Nämnden ska 
1. till fullmäktige rapportera graden av måluppfyllelse, hur verksamheten utvecklas, samt

nämndens ekonomiska ställning under budgetåret vid delårsbokslut och årsredovisning
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2. årligen i mars månad vid nämndssammanträdet redovisa ärenden som är äldre än sex
månader och som inte är avgjorda. Redovisningen ska innefatta uppgifter om de åtgärder
som vidtagits i ärendeberedningen.

4 § Samråd 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelsen och andra nämnder och utskott 
när så erfordras samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att 
kommunstyrelsen eller annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

5 § Särskild delegation från kommunfullmäktige 

Nämnden beslutar i följande frågor 
1. att, enligt delegationsordning, för kommunens räkning sluta avtal och avge yttrande inom

nämndens verksamhetsområde

2. att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord
och ingå förlikning inom nämndens verksamhetsområde

3. att företräda och föra kommunens talan vid domstol inom nämndens verksamhetsområde

4. om förändringar i nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fastställs i
delegationsordning för personalärenden

5. att inom ramen för anvisade medel och med iakttagande av kommunens inköps- och
upphandlingspolicy godkänna förfrågningsunderlag och anta konsulter, entreprenörer
och leverantörer

6. att fastställa avgifter och ersättningar inom nämndens verksamhetsområde i de fall där av
kommunfullmäktige antagna taxor justeras genom uppräkning vid förändringar i
basbelopp och/eller index

7. att fastställa interna (mellan kommunens förvaltningar) taxor och avgifter

8. omfördelning av medel inom av kommunfullmäktige tilldelad ram som inte i avgörande
grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning

9. övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde enligt vad som framgår under
respektive nämnds specifika bestämmelser och i övrigt av detta reglemente

6 § Delgivning 
Delgivning med nämnd sker genom ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

7 § Undertecknande av handlingar 
Avtal, som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne 
av vice ordföranden. I övrigt bestämmer nämnden genom delegationsordning vem som ska 
underteckna handlingar. 

8 § Handlingar, register och arkiv 

Nämnden ansvarar 
1. beslut i frågor som rör tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
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2. de personregister som nämnden i sin verksamhet upprättar och förfogar över enligt
personuppgiftslagen (1998:204)

3. vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen (1990:782),
kommunens arkivreglemente samt övriga bestämmelser för arkivering.

Arbetsordning 
9 § Sammansättning 
Samtliga nämnder och utskott har en ordförande och en vice ordförande. I övrigt framgår 
nämnders och utskotts sammansättning av respektive nämnds specifika bestämmelser. 

10 § Sammanträden 
Nämnderna sammanträder på dag och tid som nämnden fastställer i enlighet med gemensamt 
kalendarium för sammanträden. Nämndernas sammanträdestider ska synkroniseras centralt 
för att administration och politikernas uppdrag ska kunna koordineras. Kansliavdelningen 
ansvarar varje år för framtagande av förslag till schema. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan ledamot 
som får närvara vid sammanträdet, senast sex dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ord- 
förande kan kalla till sammanträde ska den till ålder äldste ledamoten göra detta. 

11 § Öppna nämndssammanträden 

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. En nämnds sammanträden 
ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 

1. som avser myndighetsutövning,

2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen.

12 § Individärenden 
Ärenden där myndighetsutövning mot enskild förekommer, s.k. individärenden, ska hanteras 
separat från nämndens övriga ärenden i både kallelse, föredragningslista, dag- ordning och 
protokoll. 

13 § Ordförande 

Det åligger nämndens ordförande att 
1. ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde
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2. verka för en hög effektivitet i verksamheten

3. främja samverkan med övriga nämnder, samt

4. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Vid förfall för ordföranden åligger motsvarande uppgifter vice ordföranden. För 
kommunstyrelsens ordförande finns särskild bestämmelse i 11 – 13 §§. 
Nämnds- eller utskottsordförandens beslut om eget deltagande i kurser, konferenser o.d. 
regleras i delegationsordningen. 

14 § Ledamöters och ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller är förhindrad att 
fortsätta delta i ett pågående sammanträde, begär ordföranden att den ersättare som står i tur 
och är tillgänglig ska kallas in. 

Ledamot som avbryter sin tjänstgöring under sammanträdet är skyldig att anmäla detta till 
sekreteraren. 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång 
under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om 
särskilda skäl föreligger, vilket avgörs av enig nämnd eller utskott. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock inte inträda under pågående 
behandling av ett ärende om inte synnerliga skäl föreligger, vilket avgörs av enig nämnd 
eller utskott. 

En ersättare som står högre i inkallelseordningen har rätt att träda in i stället för en 
tjänstgörande ersättare som kommer längre ner i inkallelseordningen. 

Ersättare får delta i nämndernas överläggningar. 

15 § Anmälan om hinder att delta 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till kommunens medborgarkontor som tillser att den ersättare som står i 
tur att tjänstgöra kallas in. 

16 § Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den 
ledamot som har längst tjänstgöringstid i nämnden eller utskottet tjänstgör som ordförande, 
tills den tillfällige ordföranden har utsetts. Vid lika lång tjänstgöringstid tjänstgör den som är 
äldst.  

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 



7 (28) KFS 2011:1 

17 § Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

18 § Omröstning och beslut 
En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller 
i ett beslut. 

Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna 
avgöras. 

En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i avgörandet av 
ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Ingen är dock skyldig att 
rösta för fler än ett förslag. 

19 § Justering av protokoll 
Protokollen justeras av nämnds- eller utskottsordförande och ledamot från oppositionen. 
Justering ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet. Nämnden kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden 
justerar den. 

Utskottens ansvar 
20 § Nämnder med utskott 
De nämnder som ska ha utskott är kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden. För 
dessa utskott gäller de generella bestämmelser som anges i detta kapitel. 
Specialbestämmelser för utskotten framgår under respektive nämnds, inklusive 
kommunstyrelsens specifika bestämmelser. 

21 § Utskottsordförande 
Nämnden utser utskottsordförande, vice utskottsordförande samt ledamöter i utskottet. 
Nämnden utser även utskottets beredning. 

Om utskottsordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
utskottsordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

22 § Mandatperiod 
Utskottet ska utses av nämnden för samma tid som ledamöter och ersättare i nämnden. 

23 § Ersättare 
Utskottets ersättare ska kallas enligt inkallelseordning. Ersättare ska närvara vid utskottets 
sammanträde endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Avgår ledamot eller ersättare i 
utskottet ska fyllnadsval genomföras för den återstående tjänstgöringstiden. 



8 (28) KFS 2011:1 

24 § Sammanträdesdag 
Utskottet sammanträder på dag och tid som nämnden fastställer i enlighet med gemensamt 
sammanträdeskalendarium. Utskottens sammanträdestider ska synkroniseras centralt för att 
administration och politikernas uppdrag ska kunna koordineras. Kansliavdelningen ansvarar 
varje år för framtagande av förslag till schema. 

Om extra sammanträde är nödvändigt ska detta synkroniseras i enlighet med gemensamt 
kalendarium. Extra sammanträde kan initieras av utskottsordförande eller minst två 
ledamöter i utskottet. 

25 § Beslutsförhet 
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

26 § Beredning av utskott 
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning 
behövs. 

Utskottsordföranden eller förvaltningschef/avdelningschef överlämnar sådana ärenden till 
utskottet. När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 

27 § Delegation från nämnden 
Utskott ska besluta i de ärenden som framgår av respektive nämnds delegationsordning och 
av de nämndspecifika bestämmelserna i detta reglemente samt de övriga ärenden som 
nämnden på annat sätt överlämnar till utskottet att handlägga. 

28 § Kallelse 
Kallelsen till utskottet ska vara skriftlig och ska vara ledamöter och ersättare tillhanda senast 
sex dagar före sammanträdet. Vid individ, personal-, eller sekretessärende kan kallelse ske 
omedelbart. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

29 § Protokoll 
Vid sammanträden ska protokoll föras på utskottsordförandens ansvar. Protokollen ska 
justeras av utskottsordförande och en ledamot från oppositionen som utskottet utser.  

Utskottets beslut ska anmälas till nämnden genom att utskottets justerade protokoll i sin 
helhet anmäls till nämnden, dock med undantag för individärenden som protokollförs 
separat. 
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Beredning 
30 § Nämndernas beredning 
Beredningens uppgift är att förbereda ärendena inför nämndens sammanträde. 
Nämndsordförande är sammankallande. 

 Kommunstyrelsens ärenden bereds av kommunstyrelsens presidium 

 Bildningsnämndens ärenden bereds av nämndens presidium 

 Miljö- och byggnadsnämndens ärenden bereds av nämndens presidium 

 Vård- och omsorgsnämndens ärenden bereds av nämndens presidium 

 Valnämndens ärenden bereds av nämndens presidium 

31 § Utskottens beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott, arbete- och lärandeutskott och teknik- och 
utvecklingsutskott samt vård- och omsorgsnämndens individutskott bereds av respektive 
utskottsordförande. 

32 § Ersättare nämndernas beredning 
Beredningens ersättare inträder i enlighet med inkallelseordning. 
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Kap 2 Kommunstyrelsen 
Specifika bestämmelser 

1 § Sammansättning 
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 

2 § Presidium 
Kommunstyrelsen ska ha ett presidium bestående av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vise ordförande. Kommunstyrelsens presidium ska även vara presidium för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

3 § Beredning 
Kommunstyrelsens ärenden bereds av presidiet. Kommunstyrelsens presidium bereder även 
ärenden som faller under kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

4 § Utskott 

Kommunstyrelsen har fyra utskott 
1. Arbetsutskott

2. Personalutskott

3. Arbete- och lärandeutskott

4. Teknik- och utvecklingsutskott

5 § Arbetsform 
För kommunstyrelsen gäller ”Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds 
kommun”. 

6 § Ansvarsområde 

5 a Övergripande ledning och samordning 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 
den sammantagna verksamhetens utveckling, ekonomiska resultat och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet, såväl 
den som bedrivs i förvaltningsform som den som bedrivs i företagsform. 

Kommunstyrelsen ska 

1. leda och samordna arbetet med vision, övergripande mål, riktlinjer och ramar för
styrning av den kommunala verksamheten

2. tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning
samt bestämmelser i detta reglemente

3. tillse att uppföljning och utvärdering av såväl ekonomi som verksamhet görs och
redovisas till fullmäktige av alla nämnder och styrelser samt i övrigt utöva fortlöpande
uppsikt över hela kommunkoncernens verksamhet
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4. organisera och leda presidiekonferenser med nämndpresidier och bolags- och
stiftelsepresidier

5. ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden, i de företag, förbund och organisationer som kommunen äger helt eller
delvis eller har annat intresse i

6. ansvara för att den samrådsskyldighet som generellt åligger mellan nämnderna fullgörs

7. ansvara för att kommunövergripande politiska avvägningar sker mellan behov och
resurser med stöd av bästa möjliga beslutsunderlag

8. tillse att dialog sker med nämnder, kommunala företag, andra myndigheter och
organisationer som berörs av de verksamhetsområden som kommunstyrelsen ansvarar
för

6 b Kommunfullmäktiges beredningsorgan 
Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden före beslut i kommunfullmäktige. 

6 c Utveckling 
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingsfrågor av strategisk betydelse. 

Kommunstyrelsens ansvar ska ha särskild tonvikt på åtgärder som rör 
1. utveckling av den lokala demokratin och medborgarinflytandet

2. översiktsplanering enligt 3 kap plan- och bygglagen (2010:900)

3. sysselsättnings- och näringslivsfrågor för att allmänt främja sysselsättningen och
näringslivet i kommunen, inklusive inflyttarfrågor

4. övergripande frågor som hör samman med hållbar utveckling så som kommunens miljö- 
och naturvårdspolitik, folkhälsoverksamhet, jämställdhet och integration

5. övergripande bostadsförsörjningsfrågor

6. brottsförebyggande verksamhet, riskhantering, beredskaps- och säkerhetsverksamhet

7. politiska frågor rörande tillgänglighetsarbete

8. infrastruktur och kommunikationer inklusive samverkan med länstrafik eller
motsvarande organ

9. extern finansiering inom ramen för EU-projekt och nationella projekt samt internationellt
arbete

6 d Förvaltning 

Kommunstyrelsen ansvarar för 
1. att kommunens verksamheter bedrivs på ett effektivt och rationellt sätt

2. att allmänheten informeras om verksamheterna
3. kommunens anslagstavla

4. kommunens informationssäkerhet

5. samtliga nämnders expeditioners öppettider mot allmänheten

6. utvecklingen av e-förvaltning och kommunens centrala IT-system
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7. arbetet att reformera det kommunala regelbeståndet

8. att ärendehandlingar förvaras på ett betryggande sätt

9. sådana förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd

10. att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett

11. instruktioner till ombud utsedda av fullmäktige att representera Tingsryd kommun i
företag o. dyl. (i den mån inte kommunfullmäktige gör detta)

12. kommunens upphandlingsfunktion

13. ärenden om kommunens heraldiska vapen

14. utformning och efterlevnad av kommunens grafiska profil

Kommunstyrelsen har rätt att avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte 
yttrandet är av principiell betydelse. 

6 e Ekonomi 
Kommunstyrelsen ansvarar för den sammantagna kommunala medelsförvaltningen enligt 
kommunfullmäktiges föreskrifter. I medelsförvaltningen ingår 

1. placering och upplåning av medel,

2. bevakning av att kommunens inkomster och utgifter balanserar,

3. bevakning av kommunens inkomster och bevakning av att betalningar görs i rätt tid samt
indrivning av förfallna fordringar

Kommunstyrelsen har därvid rätt att 
1. besluta att ta upp lån inom beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige angivit, varvid

föreskrifter om säkerhet ska beaktas

2. besluta om konvertering och inlösen av lån

3. mellan bolagsstämmorna tillvarata kommunens intressen i kommunala företag och
därvid företräda kommunen som ägare

4. besluta att utse ombud i företag där kommunen har minoritetsandel

5. besluta i försäkrings- och skadeståndsärenden

6. hantera inteckningar samt uttag och utbyte av pantbrev liksom andra liknande åtgärder

6 f Personal 
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan, anställnings-, löne- och 
pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Kommunstyrelsen ansvarar för 
1. övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolicy

2. tolkning av lagar och avtal

3. kollektivavtal

4. övergripande organisationsfrågor
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5. personalförsörjning

6. ansvar för jämställdhetsarbete och arbetsmiljöpolitik

7. svara för information till kommunens personal

Kommunstyrelsen har därvid rätt att 
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

2. förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom
vad gäller 11-14 §§ och 38 § (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra
nämnders verksamhetsområde

3. besluta om stridsåtgärd

4. lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130)

5. besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan

6. verka för och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen

6 g Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Kommunstyrelsen 
1. ansvarar enligt lag (2006:544) om extraordinär händelse för att minska sårbarhet och god

förmåga att hantera krissituationer i fred och under höjd beredskap,

2. är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). Närmare föreskrifter om arkivvården
finns i arkivreglemente,

3. är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om arbetslöshetsnämnd (1994:475),

4. har huvudansvaret för kommunens åligganden enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor,

5. ansvarar för beredning av ärenden före beslut i kommunfullmäktige om inte fullmäktige
har tillsatt ett beredningsorgan i vissa frågor som kan få motsvarande uppgift,

6. svarar för räddningstjänsten genom Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Kronoberg.

6 h Tekniska ärenden 

Kommunstyrelsen ansvarar för tekniska frågor med särskild betoning på 
1. skötsel av kommunens gator och vägar, grönområden och belysning

2. kommunens vägråd

3. förvaltning av kommunens fastigheter

4. renhållningsverksamhet

5. VA-verksamhet

6. trafikfrågor

7. upplåtelse av offentlig plats

8. kost- och städverksamhet
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7 § Inhämtande av uppgifter 
Kommunstyrelsen får från övriga nämnder kommunala företag, beredningar och anställda i 
kommunen begära in yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. 

8 § Trafiknämnd 
Kommunstyrelsen är tillika Trafiknämnd. 

9 § Förvaltningsorganisation 
Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 

Särskild delegation från kommunfullmäktige 

10 § Fastighetsfrågor  
Kommunstyrelsen ansvarar för 
1. att av kommunfullmäktige beslutad lokalförsörjningsstrategi följs, härunder

2. beslut att utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet, byggnad eller del av dessa
som tillhör kommunen om inte denna beslutanderätt ligger hos annan part

3. beslut om köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen
med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet samt upplåtelse av
tomträtt inom av fullmäktige fastställda riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.
Som förutsättning härför gäller att det inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller
av större vikt eller innebär ekonomiskt åtagande som inte finns upptagen i budget

4. att upprätta och godkänna exploateringsavtal enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglagen, som
inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt

5. uttag av gatukostnader enligt 6 kap. 39 §, plan- och bygglagen

6. att upplåta platser för torghandel

7. att ansöka hos länsstyrelsen om förordnande om avstående och upplåtande av mark
enligt plan- och bygglagen

8. upphävande av villkor, som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt,
upptagna i köpebrev för försålda fastigheter

9. att upprätta avtal/förrättningar enligt lag 2014:899 om riktlinjer av kommunala
markanvisningar

10. att påkalla förrättning enligt 18 § anläggningslagen (1973:1149)

11. att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas
för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt 5 kap. 3 § fastighetsbildningslagen
(1970:988),

12. att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om sådan om
upprättande av sådan plan eller bestämmelser enligt 14 kap 1 § fastighetsbildningslagen
(1970:988).
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11 § Planfrågor 
Kommunstyrelsen ansvarar för att anta, ändra eller upphäva detaljplan och 
områdesbestämmelser som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse enligt 5 kap. 27, 
38 och 39 §§ plan- och bygglagen (2010:900). 

Som förutsättning härför ska gälla att planen eller bestämmelserna i princip överensstämmer 
med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande underlag, att planens 
genomförandebeskrivning inte innebär ekonomiska åtaganden för kommunen utöver 
budgeterade ramar. 

Kommunstyrelsen ansvarar också för att förlänga eller förnya detaljplanens 
genomförandetid. Kommunstyrelsen har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan 
före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. 

Kommunstyrelsens ordförande 
12 § Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens ordförande ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen om inte 
beslut tagits om annat. Uppdraget är på heltid. 

13 § Ansvar 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 
1. under kommunstyrelsen utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i

förvaltningsform och i företagsform

2. följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och effektivitet samt att ta
initiativ i dessa frågor

3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunens företag

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen beslutar annat

5. företräda kommunstyrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar och
andra myndigheter med rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe

14 § Närvarorätt 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med annan nämnd 
och utskott, men inte delta i besluten. 

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att få sin särskilda mening antecknad i protokollet. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild eller där 
det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
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Kommunstyrelsens utskott 
Arbetsutskott 

15 § Sammansättning 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ledamöter 
och fem ersättare. Arbetsutskottet är tillika krisledningsnämnd, Tingsryds kommunföretag 
AB’s styrelse samt personalutskott.   

16 § Presidium 
Arbetsutskottet ska ha ett presidium som består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande och utgör tillika kommunstyrelsens presidium. 

17 § Arbetsformer 
För arbetsutskottet gäller ”Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds 
kommun”. 

18 § Ansvarsområde 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska 

1. besluta i de ärenden som framgår av kommunstyrelsens delegationsordning samt de
övriga ärenden som styrelsen på annat sätt överlämnar till arbetsutskottet att handlägga

2. fortlöpande ha överläggningar med nämndernas presidier kring ekonomi och verksamhet

3. ha det övergripande ansvaret för kommunens organisationsutveckling

4. följa och bevaka samhälls- och omvärldsfrågor och ta de initiativ som erfordras för att
kommunstyrelsen ska kunna fylla sin uppgift enligt gällande lagstiftning och
kommunstyrelsens reglemente

5. ha rätt att på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en
extraordinär händelse enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544)
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Personalutskott 

19 § Sammansättning 
Personalutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Personalutskottet är i 
personalunion med kommunstyrelsens arbetsutskott.  

20 § Presidium 
Personalutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande. 

21 § Beredning 
Personalutskottets ärenden bereds av ordförande. 

22 § Arbetsformer 
För personalutskottet gäller ”Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds 
kommun”. 

23 § Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens anställningsmyndighet och personalutskottet har den 
yttersta arbetsgivarfunktionen med ansvar för styrning i de frågor inom personal- och 
arbetsgivarområdet som kräver ett gemensamt förhållningssätt inom kommunen. 

Personalutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i de frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

24 § Förvaltningsorgan 
Personalutskottets förvaltningsorgan är kommunledningsförvaltningen. 
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Arbete- och lärandeutskott 

31 § Sammansättning 
Arbete- och lärandeutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 

32 § Presidium 
Utskottet ska ha ett presidium som består av utskottsordförande och vice ordförande. 
Individärenden inom utskottets ansvarsområde hanteras gemensamt av utskottets samtliga 
ledamöter.  

33 § Beredning 
Arbete- och lärandeutskottet bereds av ordförande. 

34 § Arbetsformer 
För arbete- och lärandeutskottet gäller ”Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds 
kommun”. 

35 § Ansvarsområde 
1. uppgifter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),

2. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM),

3. individ- och familjeomsorgens uppgifter enligt föräldrabalken (1949:381),

4. kommunens flyktingmottagande och integrationsfrågor,

5. kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särvux, uppdragsutbildning,

6. kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622),

7. kommunens arbetsmarknadsenhet,

8. folkhälsofrågor.

Arbete- och lärandeutskottet fullgör även kommunens uppgifter enligt annan författning i 
anslutning till ovan angivna verksamhetsområden.  

36 § Delegation från kommunstyrelsen 
Arbete- och lärandeutskottet ska besluta i enskilda ärenden (s.k. individärenden) som bland 
annat avser stöd och vård, insatser, ekonomiskt bistånd och annat bistånd, inom följande 
områden 

1. socialtjänstlagen (SoL)

2. socialtjänstförordningen (SoF)

3. lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

4. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

5. lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

6. övriga lagar och föreskrifter inom socialtjänstens område

Arbete- och lärandeutskottet ska fatta beslut om överklagande av domstolsbeslut i enskilda 
ärenden samt yttra sig till förvaltningsdomstol i ärenden individutskottet beslutat om 
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Arbete- och lärandeutskottet ska ha rätt att besluta i sådana ärenden som endast kan 
delegeras till en särskild avdelning som består av ledamöter och ersättare i nämnden enligt 
10 kap 4 § socialtjänstlagen. 

Arbete- och lärandeutskottet ska därutöver i övrigt fullgöra de uppdrag som 
kommunstyrelsen tilldelar utskottet. 

37 § Begränsningar i arbete- och lärandeutskottets delegation 
Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen råder förbud att delegera, för såväl till särskild av- 
delning (utskott) som till tjänsteman, beslut i följande slag av ärenden 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i sin helhet har överklagats

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt

4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Detta innebär att kommunstyrelsen i sin helhet måste fatta beslut i ovanstående ärenden.

Arbete- och lärandeutskottet beslutar heller inte i ärendegrupper där kommunstyrelsen 
delegerat beslutanderätten till tjänsteman. Om tjänsteman avstår från att fatta beslut i visst 
individärende, hänskjuts ärendet till arbete- och lärandeutskottet för avgörande. 

38 § Beredning av arbete- och lärandeutskottet 
De individärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska 
beredas av utskottet om ej annat beslutas. 

Arbete- och lärandeutskottet bereder således till exempel frågor i 
familjerättsärenden i enlighet med delegationsordning. 

39 § Förvaltningsorganisation 
Arbete- och lärandeutskottets förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 
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Teknik- och utvecklingsutskott 

40 § Sammansättning 
Teknik- och utvecklingsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 

41 § Presidium 
Teknik- och utvecklingsutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande. 

42 § Beredning 
Teknik- och utvecklingsutskottets ärenden bereds av ordförande. 

43 § Arbetsformer 
För teknik- och utvecklingsutskottet gäller ”Reglemente för kommunstyrelse och utskott i 
Tingsryds kommun” 

44 § Ansvarsområden 
Teknik- och utvecklingsutskottet har ansvaret för kommunens insatser för att främja 
fritidsverksamhet, strategiska frågor inom plan- och näringslivsområdet samt frågor inom 
tekniska området enligt nedan.  

Kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott ska inom fritidsområdet 
1. stimulera det arbete som föreningar och organisationer inom verksamhetsområdet

bedriver, genom ett nära samarbete med dessa,

2. fördela bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för beviljade anslag och
fastställda normer,

3. svara för kommunens uppgifter enligt spellagen 2018:1138

4. svara för vandringsleder, kanotleder, cykelleder.

Kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott ska inom plan- och 
näringslivsområdet ansvara för 

1. uppgifter gällande planläggning av mark och vatten enligt plan- och bygglagen
(2010:900) och annan lag

2. förvalta kommunens mark- och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och
förädling av markreserven

3. näringslivsstrategi för kommunens arbete gentemot hela näringslivsområdet

4. upprätthålla en aktiv dialog och service gentemot näringslivet

5. medfinansiering av näringslivsprojekt

6. att inom det plantekniska området bistå med kunskap och råd i frågor som rör
kulturmiljö såsom bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar
och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde

7. mätteknisk verksamhet, kartproduktion och geografiska informationssystem
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8. namngivning för kvarters- och gatunamn 

9. kommunens bidrag till föreningar med samverkansavtal som ej faller under annan nämnd 
eller utskotts verksamhetsområde 

 

Kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott ska inom tekniska området 
ansvara för 
1. ansvara för köp, försäljning, byte, gåva eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel samt 

upplåtelse av tomträtt 

2. ansöka om, utföra och bevaka kommunens talan vid lantmäteriförrättningar där 
kommunen är sakägare samt bevaka kommunens intresse enligt fastighetsbildnings-, 
anläggnings- och ledningsrättslagarna 

3. handlägga ärenden gällande kommunens gator och vägar inklusive belysning, 
grönområden, skötsel av allmän platsmark, sjö- och strandvård samt i förekommande fall 
svara för kommunens representation i vägföreningar 

4. delta i kommunens vägråd 

5. handlägga ärenden gällande förvaltning (skötsel, drift, underhåll, upplåtelse mm) av 
kommunens fastigheter, anläggningar och byggnader med tillhörande tomtmark 

6. handlägga ärenden gällande kommunens renhållningsverksamhet enligt 15 kap. 8 § 
miljöbalken (1998:808) 

7. handlägga ärenden gällande kommunens verksamhet för vatten och avlopp (VA-
verksamhet) enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 

8. handlägga de uppgifter som avses i 1 § (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 
samt trafikplanering, trafiksäkerhet och beslut om lokala trafikföreskrifter enligt 
trafikförordningen (1998:1276) 

9. avge yttranden som avses i 3 kap. 2 § ordningslagen (1993:1617) rörande upplåtelse av 
offentlig plats 

10. fatta beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall 
(1982:129) 

11. ansvara för energiplanering och främjande av energihushållningen samt ansvara för 
kommunens energirådgivning 

 
45 § Förvaltningsorganisation 
Teknik- och utvecklingsutskottets förvaltningsorganisationer är 
kommunledningsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen.  
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Kap 3 Vård- och omsorgsnämnden 
Specifika bestämmelser 

1 § Sammansättning 
Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

2 § Presidium 
Vård- och omsorgsnämnden ska ha ett presidium bestående av ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande. 

3 § Beredning 
Vård- och omsorgsnämndens ärenden bereds av presidiet. 

4 § Utskott 
Inom vård- och omsorgsnämnden ska finnas ett individutskott. Individutskottet består av 
vård- och omsorgsnämndens presidium. 

5 § Arbetsformer 
För vård- och omsorgsnämnden gäller ”Reglemente för kommunstyrelser och nämnder i 
Tingsryds kommun”. 

6 § Ansvarsområden 
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser 
äldre- och funktionshinderomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för 
1. kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) 

2. kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

3. kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt kommunens ansvar för assistansersättning enligt 51 kap. 
socialförsäkringsbalken (2010:110) 

4. kommunens uppgifter vad gäller färdtjänst och riksfärdtjänst enlig lagen (1997:736) om 
färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst  

Vård- och omsorgsnämnden har rätt att besluta i frågor om yttrande till hyror i 
särskilt boende. 
 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att samråd sker med Pensionärsråd. 
 
Vård- och omsorgsnämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt annan 
författning i anslutning till det ovan angivna verksamhetsområdet. 

 
7 § Förvaltningsorganisation 
Vård- och omsorgsnämndens förvaltningsorganisation är vård- och omsorgsförvaltningen. 
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Vård- och omsorgsnämndens individutskott  
8 § Sammansättning 
Individutskottet består av vård- och omsorgsnämndens presidium. 

9 § Delegation från vård- och omsorgsnämnden 
Individutskottet ska besluta i enskilda ärenden (s.k. individärenden) som bland annat avser 
stöd och vård, insatser, ekonomiskt bistånd och annat bistånd, inom följande områden 

1. socialtjänstlagen (SoL) 

2. socialtjänstförordningen (SoF) 

3. lag (1993:387) om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS) 
4. övriga lagar och föreskrifter inom omsorgsnämndens område 

 
Individutskottet ska fatta beslut om överklagande av domstolsbeslut i enskilda ärenden samt 
yttra sig till förvaltningsdomstol i ärenden individutskottet beslutat om. 
 
Individutskottet ska ha rätt att besluta i sådana ärenden som endast kan delegeras till en 
särskild avdelning som består av ledamöter och ersättare i nämnden enligt 10 kap 4 § 
socialtjänstlagen. 
 
Individutskottet ska därutöver i övrigt fullgöra de uppdrag som vård- och omsorgsnämnden 
tilldelar utskottet. 

10 § Begränsningar i individutskottets delegation 
Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen råder förbud att delegera, för såväl till särskild av- 
delning (utskott) som till tjänsteman, beslut i följande slag av ärenden 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i sin helhet har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, samt 

4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Detta innebär att vård- och omsorgsnämnden i sin helhet måste fatta beslut i ovanstående 
ärenden. 
Individutskottet beslutar heller inte i ärendegrupper där vård- och omsorgsnämnden 
delegerat beslutanderätten till tjänsteman. Om tjänsteman avstår från att fatta beslut i visst 
individärende, hänskjuts ärendet till individutskottet för avgörande. 

11 § Beredning av individutskottet 
De individärenden som ska avgöras av vård- och omsorgsnämnden i dess helhet ska beredas 
av individutskottet om ej annat beslutas. 
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Kap 4 Bildningsnämnden 
Specifika bestämmelser 

1 § Sammansättning 
Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

2 § Presidium 
Bildningsnämnden har ska ha ett presidium med ordförande, 1 vice ordförande och 2 vice 
ordförande. 

3 § Beredning 
Bildningsnämndens ärenden bereds av presidiet. 

4 § Utskott 
Bildningsnämnden ska inte ha något utskott. 

5 § Arbetsformer 
För bildningsnämnden gäller ”Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds 
kommun”. 

6 § Ansvarsområde 
Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom respektive 
lagstiftning vad avser  
1. förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet 
2. det offentliga skolväsendet för barn och ungdom och vuxna inom verksamheterna 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 

3. skolskjutsverksamheten 

4. kommunens biblioteksverksamhet 

5. kommunal fritidsgårdsverksamhet 

6. kommunens uppgifter enligt skollagen och hälso- och sjukvårdslagen vad avser elevhälsa 

7. förvalta kommunens egendom såsom samlingar och konstverk, tillika svara för den 
konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, 

8. vara rådgivande i andra fall och även stödja lokalhistorisk forskning och 
hembygdsverksamhet, 

9. hantera ärenden rörande konst, litteratur, musik, film, teater, fotografi, dans, 
folkbildning, museiverksamhet och andra kulturella sektorer, 

  
Delegation 

Bildningsnämnden äger rätt att besluta i följande ärenden 
1. fastställa hyresbelopp vid upplåtelse av skollokaler 

2. träffa samverkansavtal med andra kommuner avseende det offentliga skolväsendet 

3. fastställa interkommunala avgifter och bidrag till fristående skolor 
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4. fastställa avgift för särskild prövning 

5. fastställa inackorderingstillägg och resebidrag 

6. yttrande till Skolinspektionen gällande etablering av friskolor 

 

8 § Förvaltningsorganisation 
Bildningsnämndens förvaltningsorganisation är bildningsförvaltningen. 
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Kap 5 Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Specifika bestämmelser 

1 § Sammansättning 
Miljö- och byggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 

2 § Presidium 
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. 

3 § Beredning 
Miljö- och byggnadsnämndens ärenden bereds av presidiet. 

4 § Utskott 
Miljö- och byggnadsnämnden ska inte ha något utskott. 

5 § Arbetsformer 
För miljö- och byggnadsnämnden gäller ”Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Tingsryds kommun”. 

6 § Ansvarsområde 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för 
1. kommunens uppgifter gällande byggande som enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

och annan lag ska fullgöras av byggnadsnämnden 

2. den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken (1998:808) 
och föreskrifter meddelade med stöd av balken, i den mån uppgiften inte lagts på annan 
nämnd samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

3. kommunens tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) samt lagen (2007:1455) om 
detaljhandel med nikotinläkemedel 

4. uppgifter som enligt livsmedelslagen (2006:804) och smittskyddslagen (2004:168) 
ankommer på den kommunala nämnd som har hand om miljö- och hälsoskyddsområdet 

5. att inom det byggtekniska området bistå med kunskap och råd i frågor som rör 
kulturmiljö såsom bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar 
och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

6. beslut i kommunstyrelsens och dess utskotts ställe i ärenden enligt alkohollagen 
(2010:1622) som berör kommunstyrelsen och dess utskotts verksamhet 

7. att ansöka om särskild förvaltning enligt 29 § bostadsförvaltningslagen (1977:792) 

Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt annan författning i anslutning till det 
ovan angivna verksamhetsområdet. 

7 § Begränsningar i miljö- och byggnadsnämndens delegation 
Enligt 12 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 
33 § kommunallagen (1991:900), utöver vad som följer av 6 kap. 34 § kommunallagen, inte 
omfatta befogenhet att 
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1. avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse, 

2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § plan- och bygglagen besluta om 
förelägganden eller förbud med vite, 

3. besluta om förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som 
föreläggandet avser kan komma att utföras genom nämndens försorg på bekostnad av 
den som föreläggandet riktas mot, eller 

4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 

Detta innebär att miljö- och byggnadsnämnden i sin helhet måste fatta beslut i ovanstående 
ärenden. 

8 § Förvaltningsorganisation 
Miljö- och byggnadsnämndens förvaltningsorganisation är miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 
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Kap 7 Valnämnden 
Specifika bestämmelser 

1 § Sammansättning 
Valnämnden ska ha fem ledamöter och fem ersättare. 

2 § Presidium 
Valnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. 

3 § Beredning 
Valnämndens ärenden bereds av presidiet. 

4 § Utskott 
Nämnden ska inte ha något utskott. 

5 § Arbetsformer 
För valnämnden gäller ”Reglemente för kommunstyrelsen och bolag i Tingsryds kommun”. 

6 § Ansvarsområde 
Valnämnden har till uppgift att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val och 
folkomröstningar och vad som i lag sägs om valnämnd. 

7 § Förvaltningsorganisation 
Valnämndens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 


