
1(2) 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Kommunjurist 
Ylva Ehn 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-11-14 

Ändring i reglemente med allmänna 
bestämmelser för Täby kommuns nämnder 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring i 3 § i Reglemente med allmänna 
bestämmelser för Täby kommuns nämnder beslutade av kommunfullmäktige 
den 16 mars 2020, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat den 27 
oktober 2022. 

Sammanfattning 

På uppdrag av den politiska ledningen föreslås att förtroendevald med 
insynsplats i en nämnd ska kunna få sin mening antecknad till protokollet varför 
sådan ändring behöver genomföras. Det är idag inte möjligt enligt ordalydelsen i 
3 § reglemente med allmänna bestämmelser  Ändringen genomförs därför med 
ny skrivning i 3 § i reglemente med allmänna bestämmelser, bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet daterat den 27 oktober 2022. 

Ärendet 

På uppdrag av den politiska ledningen föreslås att förtroendevald med 
insynsplats i en nämnd ska kunna få sin mening antecknad till protokollet varför 
sådan ändring föreslås, se 3 § bilaga 1 tjänsteutlåtandet. 

Det finns ett reglemente med allmänna bestämmelser som gäller för nämnder i 
Täby kommun. För den gemensamma nämnden Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd gäller dock endast vad som är föreskrivet i dess reglemente. 

I 3 § första stycket allmänna reglementet anges följande:  

Tjänsteutlåtande 
2022-10-27 
Dnr KS 2022/287-00 
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”Kommunfullmäktige kan besluta att en förtroendevald som inte är ledamot 
eller ersättare i nämnden ska få närvara vid nämndens sammanträden, s.k. 
insynsplats. Den förtroendevalda får då delta i överläggningarna men inte 
ställa yrkanden, få sin mening antecknad till protokollet eller delta i besluten.”  

Kommunfullmäktige får besluta att sådan förtroendevald ska ha rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet, 4 kap. 28 § kommunallagen (2017:725).  

För att uppnå syftet behöver 3 § allmänna reglementet ändras genom borttagande 
av en skrivning. Den borttagna skrivningen är överstruken och har röd text, se § 3 
bilaga 1.  

Ekonomiska överväganden 

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

-Reglemente med allmänna bestämmelser för Täby kommuns nämnder 
beslutade av kommunfullmäktige den 16 mars 2020 

 

Expedieras 

Samtliga nämnder undantaget SRMH 
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