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Datum: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag 2020-11-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 356

Revidering av Reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder 

KSN-2020-03239 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. att revidera Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder enligt
ärendets bilaga 1.

Sammanfattning 

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder föreslås revideras för att reglera 
förutsättningarna för sammanträden med deltagande på distans i kommunstyrelsens 

och övriga nämnders utskott. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2020

• Bilaga 1, Förslag till revidering av Reglemente för kommunstyrelsen och övriga
nämnder

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller detsamma. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Revidering av Reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att revidera Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, enligt 

bilaga 1. 

 

Ärendet 

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder föreslås revideras för att reglera 

förutsättningarna för sammanträden med deltagande på distans i kommunstyrelsens 
och övriga nämnders utskott. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivs- barn- och 
jämställdhetsperspektiven bedöms inte som relevant i föreliggande ärende. 

Föredragning 

Med anledning av den pågående pandemin har frågan om sammanträden med 
deltagande av ledamöter och ersättare på distans, aktualiserats. Enligt 
kommunallagen kan såväl kommunfullmäktige- som nämndsammanträden på distans 
hållas. Kommunallagen anger förutsättningar för kommunfullmäktigesammanträden 
med deltagande på distans och att kommunfullmäktige ska besluta om 

förutsättningarna för sammanträde på distans i kommunstyrelse och nämnd, men 
enligt kommunallagen gäller samma krav för distanssammanträden med 
kommunstyrelsen och övriga nämnder. I Reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

9 § regleras frågan om sammanträden på distans i för kommunstyrelsen och övriga 
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nämnder i Uppsala kommun och förutsättningarna för det. Frågan om utskott får ha 
sammanträde på distans är inte reglerad i kommunallagen. Bedömningen, mot 
bakgrund av att ett utskott är den del av en nämnd, är att utskottssammanträden med 

deltagande på distans är möjligt. Förutsättningarna för det bör dock regleras i  
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder och samma krav som ställs för 
fullmäktige- och nämndsammanträden på distans bör ställas  för utskottssamman-
träden med deltagande på distans. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2020 

• Bilaga 1, Förslag till revidering av Reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder 
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Bilaga till beslut om förslag till revidering av Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 

(Förslag till revideringar framgår av understruken text.) 

Utskott  

24 § Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Kommunstyrelsen får därutöver inrätta 

ytterligare utskott.  

Nämnderna får inrätta utskott inom sig.  

Inom ett utskott väljer kommunstyrelsen/nämnden för den tid kommunstyrelsen/nämnden beslutar 

bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 

ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Ersättare som är vald att ingå i ett utskott, får närvara vid utskottets sammanträden. Om ordinarie 

ledamot i utskottet är förhindrad att tjänstgöra ska ersättare inträda i samma ordning som gäller för 

nämnden.  

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval 

snarast förrättas.  

Utskottet sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden ska också hållas 

när ordföranden anser att det behövs eller när en majoritet av utskottets ledamöter begär det. 

Utskottet eller ordföranden i utskottet får besluta att ställa in ett sammanträde med utskottet eller 

ändra dag för sammanträde. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 

ledamöterna är närvarande.  

Utskott får sammanträda med ledamöter på distans. Samma krav som framgår av 9 § 1 st. i denna 

arbetsordning ska gälla för sådana sammanträden. Kommunstyrelsen/nämnden får i övrigt 

bestämma vad som ska gälla för deltagande på distans i utskott. 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet, 

om beredning behövs. Ordföranden överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden 

bestämmer föredragningslistan till utskottet.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.  

Utskottet kan ha beslutanderätt i vissa ärenden enligt kommunstyrelsens/nämndens 

delegationsordning. 
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