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STYRDOKUMENT 

GRUNDDOKUMENT 
BILAGA I 

Riktlinjer för sammanträde och protokoll 

1  Allmänt 
Detta styrdokument gäller för alla kallelser och övriga utskick inför nämndernas sammanträden, 
samt protokoll. 

1.1  Fastställande av sammanträdestider 
Nämndsekreterare ska om nämnden inte beslutat annat inför nämndens sammanträde i november 
lämna förslag på sammanträdestider för kommande kalenderår. 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställer senast under november månad 
fullmäktiges och styrelsens sammanträden under kommande år. Var nämnd fastställer senast 
under december månad nämndens sammanträden under kommande år. 

Nämndsekreterare eller registrator ska inför vart kalenderår registrera de beslutade 
sammanträdestiderna i ärendehanteringssystemet.  

Handläggare eller registrator ska i ärendehanteringssystemet registrera vid vilket 
sammanträde som ärendet ska behandlas. 

2  Föredragningslista 
2.1  Kallelse 
Kallelsen till nämnden sker genom att föredragningslistan med uppgift om tid och plats för 
sammanträdet sänds ut till ledamöterna.  

Ordföranden ansvarar för kallelsen till sammanträdet. 

Ärendegenomgång inför sammanträdet sker enligt de rutiner som ordföranden beslutat. 

2.2  Föredragningslista 
Föredragningslistan skapas i ärendehanteringssystemet och ska innehålla ärenderubrik och 
eventuellt hänvisning till tidigare beslut i ärendet.  

Av kallelsen ska framgå vem som är ordförande och vem som är sekreterare. Kallelsen 
behöver inte undertecknas. 
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2.3  Utskick 
Handlingarna ska i normalfallet skickas ut senast fem dagar före sammanträdet. I och med att 
handlingarna skickas ut blir de allmänna handlingar. 

Ordföranden kan besluta att handlingarna skickas ut i efterhand eller delas ut vid 
sammanträdet. 

Var enhet upprättar ett dokument som anger när nämnden senast behöver ha handlingarna för 
att dessa ska finnas med på föredragningslistan, och i utskicket. 

2.4  Kungörelse 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Ordföranden ansvarar för att utfärda 
kungörelse om sammanträde med fullmäktige1. Kungörelsen ska innehålla uppgifter om de 
ärenden som ska behandlas under sammanträdet2. 

Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Uppgifter om tid och plats för sammanträdet ska införas i den eller de 
tidningar som Kommunfullmäktige beslutar senast en vecka före sammanträdesdagen. 

Var nämnd avgör om dess sammanträden ska vara offentliga. 

3  Protokoll 
3.1  Protokollens utformning 
Ordföranden ansvarar för protokollets utformning. Protokollet ska skrivas i presens. 

Vart ärende i protokollet ska innehålla följande. 

1. Ärenderubrik med diarienummer 

2. Beslutsunderlag 

3. Sammanfattning 

4. Yrkanden 

5. Eventuell omröstning 

6. Eventuell protokollsanteckning 

7. Beslut 

8. Eventuella reservationer 

9. Expedieringslista  

10. Uppräkning av de ledamöter som deltar i debatten 

 
1 5 kap. 8 § Kommunallagen (1991:900) 
2 5 kap. 10 § Kommunallagen (1991:900) 
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3.1.1  Reservationer  
Till reservationen kan lämnas en skriftlig motivering. Denna bör lämnas under sammanträdet, 
men kan göras fram till dess att protokollet justeras.  

3.1.2  Protokollsanteckningar 
Om ordföranden medger det kan ledamot lämna en särskild protokollsantecknig. Denna bör 
lämnas under sammanträdet men kan göras fram till dess att protokollet justeras. 

3.1.3  Anmälan av delegeringsbeslut 
I protokollet sammanställs de anmälda delegationsbesluten i en förteckning med rubrik och 
diarienummer. Då nämnden inte får ompröva eller ändra i ett fattat delegationsbeslut behöver 
någon detaljerad information inte anges i protokollet. 

3.1.4  Justering 
När sammanträdet öppnats utser nämnden en justerare. På protokollets framsida anges vem som 
ska justera protokollet, samt var och när protokollet ska justeras. 

Protokollet ska justeras inom 14 dagar efter sammanträdet av justeraren och ordföranden. 

3.1.5  Anslag om justering 
Senast andra dagen efter det att protokollet justeras ska det anslås på kommunens officiella 
anslagstavla. 

Anslaget ska innehålla uppgifter om att justering har ägt rum, var protokollet förvaras och 
tillkännagivande av vilken dag det har anslagits. 

Omedelbar justering av en paragraf, kan följas av omedelbart anslag om justering på 
kommunens officiella anslagstavla, utan att justering av övriga paragrafer behöver avvaktas. Det 
innebär att tiden för överklagande för det omedelbart justerade beslutet börjar löpa direkt efter 
sammanträdet.3

3.2  Expediering 
Handläggare bör i beslutsunderlaget ange till vem beslutet ska expedieras. Registrator alternativt 
nämndsekreterare expedierar besluten då protokollet är justerat. 

3.3  Publicering av protokoll på webb 
Nämndsekreterare ansvarar för att protokoll då det är justerat publiceras på Ronneby kommuns 
publika och interna webb.  Publicering bör ske inom tre arbetsdagar från det att protokollet 
justerats. 

 
3 Detta avser beslut för vilka överklagande sker enligt 10 kap. 2 § kommunallagen. För beslut där 
överklagandet sker enligt förvaltningslagen börjar tiden löpa först från den dag part fått del av beslutet. 
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3.4  Arkivläggning och gallring 
Ronneby kommuns regler gällande arkivvård återfinns i författningssamlingen under rubriken 
Arkivreglemente. 

Arkivläggning och gallring sker efter de riktlinjer som beslutats av Kommunstyrelsen i 
Arkivreglementet. Denna författning utgör ramen för hur arkivläggning ska ske i kommunen. 
Nämnden ska därutöver ha en egen dokumenthanteringsplan som i detalj reglerar nämndens 
dokument. 

Efter vart kalenderår ska protokollen binda in och överlämna till arkivet. Var nämnd svarar 
själv för att detta blir gjort. 

Handläggaren ansvarar för att ärendet avslutas och att akten rensas på det material som inte 
ska arkiveras. 

3.5  Arkivansvarig 
Var nämnd utser egen arkivansvarig. Vid förändringar anmäls ny arkivansvarig till 
kommunsekreteraren. 
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