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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2018/370

§ 279

Reglemente för kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. Reglemente för kommunstyrelsen antas att börja gälla 2019-01-01.
2. Reglemente för kommunstyrelsen antaget av kommunfullmäktige 2000-01-26, § 4,
reviderat enligt kommunfullmäktiges beslut,2001-12-19, § 110, 2003-08-27, § 83, 200612-20, § 124, 2011-08-31, § 44, 2013-01-30, § 7, 2015-04-29, § 43, 2016-01-27, §§ 7, 8
upphör därmed att gälla.
3. Förslaget till reglemente ska justeras i enlighet med dagens diskussioner inför
kommunstyrelsens sammanträde.
Omedelbar justering
rbet

Ärendebeskrivning
Nytt reglemente för kommunstyrelsen har tagits fram. Reglementet har reviderats utifrån
följande förutsättningar:
Kommunstyrelsens roll som ledande, styrande och samordnande organ har förtydligats i
reglementet. Skrivningarna är i enlighet med de förutsättningar som ges i
kommunallagen. Kommundirektören och kommunledningskontoret är styrelsens stöd för
att utöva ansvaret. Det innebär att kommunstyrelsekontoret på uppdrag av
kommunstyrelsen, ger riktlinjer, instruktioner och stöd till de andra sektorerna.
Överlämnande av ansvarsområden till nämnden för arbete och folkhälsa. Från 1 januari
2019 övergår kultur- och fritidsnämnden till en nämnd för arbete och folkhälsa. Nämnden
ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, inklusion och integrationsfrågor. Det politiska
ansvaret för dessa frågor ska alltså flyttas från kommunstyrelsen och socialnämnden till
den nya nämnden. Detta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-01-31, § 12, dnr
KSF 2017/169). Reglementet har reviderats utifrån detta beslut.
Ny mall. Reglementet har också utformats så att det följer den mall för reglementen som
den parlamentariska gruppen för reglementen fastställt (se dnr KSF 2015/581 ), samt
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer om reglementen.

Överläggning
Susanne Asserfors (S) framför följande punkter:
I § 5 har andra viceordförande, strukits och antalet ersättare har sänkt. Det bör vara en
flexibel paragraf så att valberedningen kan anpassa sammansättningen utifrån från
Justerande
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behovet i varje enskild situation.
I § 6:5 andra stycket, framgår det att kallelsen ska gå ut senast fem dagar före
sammanträdes dagen. Det är för kort tid om ledamöterna ska ha möjlighet att gå igenom
alla handlingar.
I § 6:6 rörande närvarorätt hade det varit bra om revisorernas närvarorätt fått framgå.
I § 7 rörande arbetsutskottets sammansättning framgår det att kommunstyrelsen får
besluta att ett arbetsutskott ska finnas. Det är önskvärt att framgår vilka nämnder och
styrelser som ska ha arbetsutskott i respektive reglemente. Det är även önskvärt att det
framgår hur stort ett arbetsutskott bör vara.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens reglemente (förslag)
Kommunstyrelsens reglemente (befintligt)
_____
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