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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämn-
der 
I samband med att nuvarande kommunallag (1991:900) trädde i kraft år 1992, tog 
Svenska Kommunförbundet fram ett förslag till reglemente för kommunstyrelsen och 
riktlinjer för övriga nämnder. 

Förslaget har inte uppdaterats sedan 1992, och det har sedan dess skett ett stort antal 
ändringar i kommunallagen. Organisationen och arbetsformerna ute i kommuner och 
landsting har också genomgått stora förändringar. Mot denna bakgrund har vi nu tagit 
fram ett helt nytt förslag till reglemente för styrelsen och nämnderna. Reglementet har 
getts en helt annan uppbyggnad än det föregående reglementet. 

I det bifogade underlaget finns ett förslag till reglemente samt en kommentarsdel. 
Reglementet har två delar. Den första delen reglerar specifikt styrelsens uppgifter. 
Den andra delen innehåller för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser. 
Någon motsvarighet till den första delen vad gäller nämnderna har inte tagits fram, 
eftersom det råder så olika lokala förhållanden. 

En viktig inskränkning är att vi inte utarbetat något specifikt reglemente för lands-
tingsstyrelse och landstingskommunala nämnder. Vi bedömer dock att en stor del av 
bestämmelserna kan användas av landsting/regioner. 

Även vårt förslag till arbetsordning för fullmäktige (cirkulär 11:45) har uppdaterats i 
anledning av den senaste tidens lagändringar. Se cirkulär 14:57. 
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Frågor i anledning av detta cirkulär besvaras i första hand av förbundsjurist Lena 
Dalman, tfn: 08-452 79 73, e-post: lena.dalman@skl.se. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för juridik 

 

 

Germund Persson 
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Bilagor:  

Reglemente för styrelse och nämnder - ett underlag för lokala bedömningar 

 

mailto:lena.dalman@skl.se

	Ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder

