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(Ärenderubrik som anger ämne och sakfråga). 

(Sektorns/Förvaltningens/Verksamhetens) förslag till beslut 
 

Allt grönt och rött i detta dokument är vägledningsinformation, ändra tjänsteskrivelsens textfärg till svart när 

du är klar. Kom ihåg att denna text kommer att bli del av kallelsen. Kom även ihåg att använda ett ENKELT språk 

i tjänsteskrivelsen. 

 

Formulera förslag till beslut. Tänk på att du är tydlig i vad du förväntar dig att beslutet skall leda till. Skall 

nämnden/styrelsen godkänna/föreslå/bereda/ etc. 

”Ignorera” beredningar däremellan, så som utskott och Arbetsutskottet, sikta istället på den närmaste 

beslutande nämnden. Utifall det däremot enligt delegation är utskottet som ska besluta, så då ska självfallet 

förslaget till beslut vara anpassad till utskottet. 

Tänk att förslaget ska se ut likadant som nämndens/styrelsens egna beslut/förslag till beslut. 

Tänk att förslaget ska vara en huvudsats (alltså inga ”att-satser”) och att den ska vara ”självständig” likt 

exemplet nedanför.  

 

Exempel på hur ett självständigt förslag kan se ut: 

Tillväxtsektorns förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 

1. 5 nya multisportarenor ska byggas i kommunen inom 10 år. 

2. Utbyggnaden i övrigt framgår av Tillväxtsektorns tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2019. 

 

Exempel på hur ett förslag INTE ska se ut: 

Tillväxtsektorns förslag till beslut: 

Tillväxtsektorn förslår Tillväxtutskottet att föreslå Arbetsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta: 

Utbyggnad ska ske i enlighet med vad som framförts i föreliggande förslag 

Ärendesammanfattning 
Skriv en KORT sammanfattning på cirka 5-6 rader (denna text kommer att bli del av kallelsen). 

 

Sammanfattningen ska ge en kort beskrivning av bakgrunden till ärendet och bör innehålla: 

- Vem som har initierat ärendet 

- På vilket sätt ärendet faller inom nämndens ansvarsområde (t.ex reglemente, lagrum o.s.v). 

- Varför ärendet måste få ett beslut av nämnden (t.ex om det inte har delegerats till tjänsteperson, om det 

enbart är yttrande för ett ärende som ska till fullmäktige o.s.v.)  
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Beslutsunderlag 
Ange de viktigaste dokumenten som ärendet omfattar, alltså handlingarna som skickas med tjänsteskrivelsen. 

Ärendet 
Vid behov kan förvaltningen utveckla sitt förslag till beslut i ärendet här. Denna bör dock också vara kort, cirka 

en halv A4 max. Om det finns behov av att skriva ett flertal sidor eller att ha med en längre utredning så bör 

detta istället läggas till beslutsunderlagen. 

Beslut ska skickas till: 
Ange vilka som ska få ta del av beslutet, exempelvis föreningar, ansvarig verksamhet eller liknande. 

 

 

(Rubrikerna nedan skall även fyllas i så långt som möjligt, den texten kommer ligga till grund för bilaga och 

kan komma att skrivas om i beredningen.) 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Konsekvenser för patient/medborgare  

Beskriv identifierade konsekvenser som beslut i ärendet kan få för patient/medborgare. 

 

Konsekvenser verksamhet  

Beskriv identifierade konsekvenser som beslut i ärendet kan få för verksamhet/er. 

 

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys  

Beskriv på vilket sätt synpunkter inhämtats från berörda och sammanfatta kort huvudsakliga synpunkter som 

då framkommit. Har risk och konsekvensanalys/er genomförts? Hänvisa till och bifoga ev. bilaga. Kommentera 

gärna om frågan samverkats med fackliga organisationer i beredningen; var/när. 

 

Konsekvenser på andra fattade beslut  

Klicka här för att ange text. 

Identifiera om det enligt din kännedom finns närliggande beslut som påverkas av det du föreslår. 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 

Klicka här för att ange text. 

Beskriv eventuella ekonomiska konsekvenser av beslutet.  
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Resurser 

Klicka här för att ange text. 

Beskriv eventuella andra resursförändringar till följd av beslutet (omprioriterad tid/personal/tillkomst av 

system/arbetsmetod etc.). 

Finansiering 

Klicka här för att ange text. 

Beskriv hur eventuella ekonomiska effekter skall finansieras.  

 

 

 


