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Inledning

• Jag ska beskriva den kommunala ärendeprocessen för kommunstyrelse, nämnder och 
utskott. 

• Jag kommer att beskriva den ärendeprocess som berör tjänsteutlåtanden, era 
beslutsunderlag, från start av ett ärende, handläggning, beslut och arkivering. 

• Stegen i processen kan skilja sig från en nämnd och förvaltning till en annan. Detta för 
att varje kommunalt organ ska fungera så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.
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Vad är ett ärende
• Ett ärende kan bestå av mängder av handlingar, vanligtvis ett papper som innehåller 

information av något slag. 

• Det finns två huvudformer för en nämnds verksamhet: faktiskt handlande och 
ärendehandläggning, där en eller flera åtgärder leder fram till ett beslut, 
ställningstagande eller redovisning i någon form.

• Det kan inledas med en fråga/remiss, en motion, ett Huddingeförslag eller en ansökan.

• Men det kan också börja med att förvaltningen tar ett initiativ till en utredning eller att 
nämnden ger förvaltningen ett uppdrag.
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Ärendeprocessen - tjänsteutlåtande

Mottagning/
Start av ett ärende

Fördelning av 
ärende, utredning

Tjänstemanna-
beredning

Ordförande-
beredning

Publicering i 
Meetings och 
Huddinge.se

Samverkan Beredning/beslut 
i arbetsutskott

Beslut i 
kommunstyrelse/

nämnd

Protokoll justeras,
Beslut delges

Anslagsbevis , 
justerat protokoll

publiceras
Beslut verkställs Arkivering
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Den kommunala organisationen

• I varje kommun ska det finnas en beslutande församling – kommunfullmäktige.

• Kommunfullmäktige ska tillsätta en kommunstyrelse.

• Kommunfullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att 
fullgöra kommunens uppgifter enligt lag eller annan författning.

• Kommunstyrelsen leder verksamheten och utövar uppsikt över nämnderna samt 
förbereder beslut inför kommunfullmäktige. 
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Kommunens kompetensområde
• Kommunfullmäktige bestämmer hur nämndernas ansvar ska se ut och vilka 

förtroendevalda som ska vara med i nämnderna som ledamöter och ersättare. 

• De politiska nämnderna ansvarar sedan för olika verksamheter som kommunen är 
skyldiga att ha enligt lag. 

• Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom deras områden bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten.

• Exempel: Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg), 
För-, grund- och gymnasieskola, Plan och byggfrågor, Miljö- och hälsoskydd, Renhållning 
och avfallshantering.
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Några av kommunens nämnder och förvaltningar, 1/4
• Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsens förvaltning
• Bygglovs- och tillsynsnämnden - Miljö- och bygglovsförvaltningen
• Förskolenämnden – Barn- och utbildningsförvaltningen
• Grundskolenämnd - Barn- och utbildningsförvaltningen
• Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden - Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
• Klimat- och stadsmiljönämnden - Miljö- och bygglovsförvaltningen
• Kultur- och fritidsnämnden – Kultur- och fritidsförvaltningen 
• Socialnämnden - Socialförvaltningen
• Valnämnden - Kommunstyrelsens förvaltning
• Vård- och omsorgsnämnden - Socialförvaltningen
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Mottagning, fördelning av ärenden - utredning

Mottagning/
Start av ett 

ärende

Fördelning av 
ärende, 

utredning
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Start av ett ärende - utredning

• Ett tjänsteutlåtande kan gälla mycket varierande frågor.

• Vissa är årligen återkommande, exempelvis mål och budget, verksamhetsplan eller olika 
uppföljningsärenden. 

• Andra är av en mer tillfällig karaktär, exempelvis olika rapporter eller beslut i 
individärende.
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• På förvaltningen utser chef vem eller vilka som ska handlägga ärendet.

• Handläggaren arbetar med sitt ärende i ärendehanteringssystemet W3D3, utreder och 
skriver ett tjänsteutlåtande…

• Men först måste handläggaren ha koll på tidplanen - när är det nämnd, inlämning.
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Exempel på tidplan – Socialnämnden, april 2019

• 4 mars Inlämning av ärenden.

• 3 april Arbetsutskottet bereder ärenden till socialnämnden.

• 10 april Socialnämnden sammanträder.
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Vad är ett tjänsteutlåtande

• Ett tjänsteutlåtande är en skrivning från förvaltningens tjänstemän som utgör ett 
underlag för politiska beslut. 

• Det ska innehålla förvaltningens (förvaltningsdirektörens) förslag till beslut i ärendet.

• Detta förslag bygger på tjänstemannens faktakunskaper och bedömningar. 
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Innehållet i ett tjänsteutlåtande

• Rubrik.
• Förslag till beslut.
• Sammanfattning. 

• Beskrivning av ärendet.
• Förvaltningens synpunkter.
- Ekonomiska och juridiska konsekvenser.

• Bilagor. 
• Beslutet delges.
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Läsaren ska förstå vad den läser 

• Det är viktigt att tjänsteutlåtanden är så fullständiga och korrekta som möjligt så att 
förtroendevalda kan fatta beslut på rätt grunder.

• Det handlar ytterst om demokrati och delaktighet: alla har rätt att förstå vad som står i 
våra texter.

”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.”
Språklagen (2009:600)
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Mall – tjänsteutlåtande till nämnd

• Rubrik.
- Ska täcka ärendets innehåll och tydligt beskriva 

vad ärendet handlar om.

• Förslag till beslut.
- Fullständiga beslutsmeningar, numrerade om 

det är flera delbeslut.

• Sammanfattning. 
- Upp till en halv sida, ska lyfta fram det viktigaste 

budskapet. Läsaren ska få en översikt av ärendet och 
kunna bilda sig en uppfattning. 
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• Beskrivning av ärendet.
- En till tre sidor, bakgrunden till ärendet och vad som hittills 

har hänt, vad har andra sagt, föreslagit och kommit fram till i samma fråga.

• Förvaltningens synpunkter.
- Upp till två sidor, vad förvaltningen har kommit fram till och varför. Överväganden.

• Ekonomiska och juridiska konsekvenser.
- Underrubrik till förvaltningens synpunkter. Här redovisas de ekonomiska och/eller juridiska 
konsekvenser som det föreslagna beslutet sannolikt medför.
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• Bilagor. 
- Är ärendet omfattande ska det redovisas med bilagor, för ytterligare läsning.
Kan vara sekretess. Redovisas i den ordning som är logisk utifrån ärendet.

• Beslutet delges.
- Vem/vilka som ska bli informerade om beslutet. Ofta kommunstyrelsen eller en annan 
nämnd, en annan myndighet.
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Beredningar

Mottagning/
Start av ett 

ärende

Fördelning av 
ärende, utredning

Tjänstemanna-
beredning

Ordförande-
beredning
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Tjänstemannaberedning 

• Ansvarig chef med andra tjänstemän.

• Kvalitetssäkra/godkänna innehåll och formalia.

• Tjänsteutlåtandena ska vara fullständiga och korrekta, så att förtroendevalda kan fatta 
beslut på rätt grunder.

• Handläggaren kan få tillbaka ärendet för komplettering.

• Chef överlämnar ärendena till ordförande
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Ordförandeberedning

• Ordförande, ansvarig chef, med andra tjänstemän.

• En form av kvalitetssäkring/godkännande av 
innehåll.

• Är tjänsteutlåtandena fullständiga och korrekta, 
så att nämnden kan fatta beslut.

• Ärenden kan behöva kompletteras, ibland ”dras ur”.

• Föredragningslistan/kallelse upprättas, efter att
ordförande bestämt ärenden till nämndens möten.
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Publicering  - samverkan

Mottagning/
Start av ett 

ärende

Fördelning av 
ärende, 

utredning

Tjänstemanna-
beredning

Ordförande-
beredning

Publicering i 
Meetings och 
Huddinge.se

Samverkan
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Publicering – Meetings och huddinge.se

• Ni tar del av era handlingar via surfplatta och Meetings.

• Tre veckor - en vecka innan nämnd:

• Inläsning av ärenden till utskott/nämnd, gruppmöten.

• Kallelse och handlingar publiceras på Huddinge.se

• Möjligheten till tillgänglighet och delaktighet för 
invånarna ökar, de kan lättare ta del av det 
politiska arbete.

• Samverkan med fackliga organisationer.
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Sammanträde i utskott och nämnd

Mottagning/
Start av ett ärende

Fördelning av 
ärende, utredning

Tjänstemanna-
beredning

Ordförande-
beredning

Publicering i 
Meetings och 
Huddinge.se

Samverkan Beredning/beslut 
i arbetsutskott

Beslut i 
kommunstyrelse/

nämnd

Protokoll justeras
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Utskott beslutar och/eller bereder ärenden

• Inte alla ärenden beslutas av nämnd.

• Nämnden delegerar, ger utskott eller tjänsteman i uppdrag att fatta självständiga beslut 
på nämndens vägnar, i vissa ärenden – delegationsordning..

• Delegering görs för att arbetet inom nämnden ska fungera effektivt, för att styra och 
leda verksamheten inom sitt ansvarsområde.

• Nämnden kan återta delegation. Delegat kan återlämna delegation.
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Vissa ärenden får enligt kommunallagen inte delegeras

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet, nämndernas 
verksamhetsplaner.

• Yttrande till kommunstyrelsen och/eller fullmäktige - svar på motion.

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell betydelse 
eller av större vikt. 
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Arbetsutskott beslutar och/eller bereder ärenden

• Utskott föreslår att nämnden ska besluta 
enligt förvaltningens förslag.

• Utskott kan överlämna ärendet till nämnden 
utan eget ställningstagande. 

• Ärenden som varit föranmälda kan utgå och nya 
ärenden kan tillkomma.

• Meddelande om att ett nytt ärende finns att läsa i Meetings 
skickas till nämndens ledamöter och ersättare via er epostadress@huddinge.se
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Beslut i kommunstyrelse eller nämnd

• De ärenden som är med på 
föredragningslistan behandlas och 
beslut fattas. 

• En del nämnders sammanträden är 
öppna för allmänheten.

• Att mötena är öppna innebär att den som är 
intresserad är välkommen till mötet som åhörare.
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Efter utskott och/eller nämnd

Mottagning/
Start av ett ärende

Fördelning av 
ärende, utredning

Tjänstemanna-
beredning

Ordförande-
beredning

Publicering i 
Meetings och 
Huddinge.se

Samverkan Beredning/beslut 
i arbetsutskott

Beslut i 
kommunstyrelse/

nämnd

Protokoll justeras. 
Beslut delges

Anslagsbevis , 
justerat protokoll

publiceras
Beslut verkställs
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• Nämndsekreteraren sammanställer ett protokoll. 

• Protokollet justeras.

• Beslut delges.
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• På kommunens digitala anslagstavla anslås 
tillkännagivanden om justerade protokoll.

• Det finns möjlighet att ta del av justerade protokoll 
via länkar som presenteras under respektive 
anslag.

• Beslut verkställs.
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Arkivering, sista steget

Mottagning/
Start av ett ärende

Fördelning av 
ärende, utredning

Tjänstemanna-
beredning

Ordförande-
beredning

Publicering i 
Meetings och 
Huddinge.se

Samverkan Beredning/beslut 
i arbetsutskott

Beslut i 
kommunstyrelse/

nämnd

Protokoll justeras. 
Beslut delges

Anslagsbevis , 
justerat protokoll

publiceras
Beslut verkställs Arkivering
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Arkivering

• När ett ärende är avslutat ska det arkiveras. 

• I de flesta fall arkiveras det först på förvaltningen innan det skickas vidare till 
kommunarkivet.  

• Respektive nämnds dokumenthanteringsplan avgör när. 

32



”Utmaningar”
• En helt digitaliserad ärendeprocess.

• Inte bara en s k teknikfråga - ett arbetssätt.

• Vad är på gång, vad måste utvecklas…

• Digitala underskrifter för beslut om insatser enligt
LVM och LVU används och sekretessärenden ska 
kunna läsas i Meetings.

• Tjänsteutlåtanden kan skrivas enklare och begripligare, nå flera läsare…

• Tack för visat intresse.
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