
Kommentarer & Svar 

 

I samband med behandlingen av förvaltningsstadgan framfördes följande kommentarer i 

samordningsdelegationen och den politiska styrgruppen. 

 

 Språkliga rättigheter 

 I förvaltningsstadgan framstår formuleringarna som tillräckliga. Det är dock viktigt att de 

språkliga rättigheterna tas i beaktande även i samband med i beredningen av de övriga 

grundläggande dokumenten  

 

 Fullmäktiges möteskallelser och föredragningslistor 

 En fråga har ställts huruvida det är tillräckligt att möteskallelser och föredragningslistor till 

fullmäktige skickas fem dagar före sammanträdena. Denna praxis har varit i bruk i 

sjukvårdsdistriktet under innevarande år och har fungerat bra. Praxisen påskyndar 

behandlingen på så sätt att ärenden som behandlats i styrelsen på måndagen kan tas till 

fullmäktige för behandling nästa vecka. 

 

 Samkommunsdirektörens ställföreträdare 

 Texten har ändrats så att ingen ställföreträdare för samkommunens direktör fastställs 

separat i förvaltningsstadgan, utan i stället kan samkommunens direktör med eget 

tjänsteinnehavarbeslut förordna en ställföreträdare på basis av den rådande situationen. 

Denna praxis gäller enbart situationer när direktören är förhindrad eller jävig. För i fråga om 

tjänstledigheter fattas beslutet om ställföreträdaren av styrelsen. 

 

 Styrelseordföranden – användningen av arbetsledningsmakt 

 I texten nämndes inte ordet direktör, varför det här kunde skapa en uppfattning om 

ordföranden allmänt använder arbetsledningsmakt. Texten har preciserats så att 

styrelseordföranden använder arbetsledningsmakt gentemot samkommunens direktör. 

 

 Rätten att överta beslut som tagits av underlydande 

 Utgångspunkten är att varje tjänsteinnehavare avgör ärenden som hör till dennas 

beslutanderätt. Det är ändå nödvändigt att se till att en förman till en förman har möjlighet 

att fatta beslut i ärenden som omfattas av dennas helhetsansvar (exempelvis när en 

tjänsteinnehavare är förhindrad eller jävig, i samband med orsaker som kräver att beslutet 

fattas på en högre nivå, tjänsteinnehavaren inte fattar ett beslut eller håller på att fatta ett 

olagligt beslut). Förvaltningsstadgan måste inrymma en dylik bestämmelse, eftersom man i 

tjänsteinnehavarlagen inte stadgat om en dylik möjlighet per automatik. 

 

 Omplacering av tjänsteinnehavare till annat tjänsteförhållande 

 Formuleringen motsvarar samkommunens nuvarande praxis. Texten har emellertid 

preciserats så att man nu pratar om ledande tjänsteinnehavare i stället för om högre 

tjänsteinnehavare. De ledande tjänsteinnehavarna lyder alla under samkommunens 



direktör, varför det också är logiskt att samkommunens direktör beslutar om omplaceringen 

av dem. 

 

 Kapitel 7 - val av medlemmar till organ 

 Det hur medlemmar utses till organ fastställs antingen i kapitel 3 eller i grundavtalet. 

 

 Utfärdande av kallelse till ett sammanträde förutom till fullmäktiges sammanträde 

 Texten har preciserats så att kallelsen till ett sammanträde utfärdas av ordföranden för 

respektive organ. 

 

 Konstaterande av att undantagsförhållanden råder och att undantagsförhållanden upphört att råda 

 Texten har preciserats, samtidigt som fullmäktige har tagits med i beslutsfattandeprocessen. 

 

 Mötesersättningar för förtroendevalda 

 Arvodesnivån har fastställts utgående från samkommunens nuvarande ersättningar. Ingen 

noggrannare ställning tas till ersättningsnivån i samband med beredningen av 

förvaltningsstadgan. 

 

 Annat 

 Enskilda bestämmelser förknippade med verksamheten i det gamla sjukvårdsdistriktet har 

avlägsnats 

 Ordalydelsen gällande meddelande om beslut som kan övertas har preciserats 

 Paragrafen om ledningsgruppen har omskrivits 

 Ordalydelsen i paragraferna 29–32 har preciserats 

 Paragrafen om inrättande och indragning av tjänst eller befattning samt ändring av 

yrkesbeteckningar har omskrivits 

 Paragrafen om frågestund har avlägsnats eftersom detta ska ordnas på annat sätt i 

samkommunen 

 Dispositionsplanen har avlägsnats från paragraf 117, eftersom detta inte är kutym i 

samkommunen 

 Det sista momentet i § 142 har avlägsnats eftersom saken redan har nämnts i paragraf 125 

 

 Skrivfel 

 Skrivfelen har korrigerats. Tack till alla skarpa läsare! 


