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Reglementekommunstyrelsen

Antagen av kommunfullmäktige:2015-03-23
Senast reviderad: 2020-03-31
Giltig från och med: 2020-04-01
Dokumentansvarig: Kommunchef
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Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
1§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ för styrning och ledning. Den ansvarar för, samordnar, planerar och följer upp samtlig kommunal verksamhet – med
undantag av tillsyn enligt miljöbalken och plan- och bygglagstiftningen – och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
2§
I kommunens styrningsfunktion ingår att
-

ansvara för att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamhet och ekonomi efterlevs och att den löpande verksamheten fungerar
rationellt och ekonomiskt

-

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller
delvis äger eller har väsentliga intressen i och de kommunalförbund som kommunen är medlem i främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten
och ekonomin som fastställs av kommunfullmäktige, men också i övrigt beträffande förhållanden som har intresse för kommunen

-

tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor eller liknande
sammanträden.

Ekonomisk förvaltning
3§
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning enligt de föreskrifter
som kommunfullmäktige meddelat.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel samt övriga cash
managementfrågor.
I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna
fordringar.
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Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift
ingår bland annat att
-

förvalta kommunens fasta och lösa egendom

-

vara centralt organ för upphandling och materialadministrativa frågor

-

tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett

-

handha egen donationsförvaltning samt placera sådana medel som ingår i donation.

Strategiska frågor
4§
Kommunens ansvar vad gäller planering, samordning och utveckling av
-

näringslivsfrågor
arbetsmarknadsfrämjande åtgärder
bostadsförsörjning
flyktingmottagning
kommunikationer
övrig infrastruktur
folkhälsofrågor
miljö/klimat
säkerhet/beredskap

fullgörs av kommunstyrelsen.

Personalfrågor
5§
Kommunstyrelsen är kommunens organ för alla de frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- och
pensionsmyndighet och har därvid bland annat ansvaret för att
-

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

-

förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt

-

besluta om stridsåtgärder
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-

avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och i anslutning härtill utfärda föreskrifter och allmänna råd

-

andra frågor som ankommer på kommunstyrelsen som anställningsmyndighet.

Det ankommer på kommunstyrelsen att själv eller genom ombud föra kommunens
talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare.

Omsorg
6§
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter som inte utgör myndighetsutövning mot enskild, enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården för
-

individ och familjeomsorg

-

äldreomsorg jämte den kommunala hälso- och sjukvården

-

stöd och service till funktionsnedsatta

-

alkohollagstiftning

Utbildning
7§
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom
utbildningsområdet och har ansvaret för
-

förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg

-

det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna

-

musikskola

-

uppdragsutbildning.

Kultur och fritid
8§
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Kommunstyrelsen ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten avseende
-

bibliotek

-

inomhusbad

-

stöd till och samarbete med föreningslivet

-

vård av kommunens kulturvärden och lokala historia

-

besöksnäring

Teknik och samhällsbyggnad
9§
Kommunstyrelsen har – med undantag för uppgifter som åvilar kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Götaland – ansvaret enligt lagar och förordningar för
-

teknisk service inklusive vatten, avlopp och renhållning

-

planfrågor, förutom de frågor miljö- och byggnämnden svarar för enligt särskilt
reglemente

-

miljövårds- och naturvårdsfrågor, förutom de frågor miljö- och byggnämnden
svarar för enligt särskilt reglemente

Övrig förvaltning och verksamhet
10 §
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och trafiknämnd. Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i
kommunens arkivreglemente.
Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister styrelsen förfogar över.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen ansvarar för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen.
Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden angående kommunens heraldiska vapen.
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Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunen uppfyller krav enligt lag (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel.

11 §
Kommunstyrelsen ansvarar för
-

informations- och marknadsföringsverksamhet

-

utveckling av de kommunala samverkansformerna

-

utveckling av brukarinflytandet
Kommunens administrativa organ
12 §

Kommunens ledande tjänsteman är kommunchefen, som är underställd kommunstyrelsen.
Under kommunstyrelsen och under ledning av kommunchefen lyder hela tjänstemannaorganisationen.
Kommunchefen ska följa sektorchefernas (motsv) ledningsansvar samt fullfölja och
verkställa kommunstyrelsens uppsikts- och samordningsansvar.

Delegering från kommunfullmäktige
13 §
Kommunstyrelsen skall förutom vad som framgår i §§ 1 – 10 besluta om
-

vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om upplåning och
skuldförvaltning som fullmäktige angivit

-

kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt

-

utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen för en
tid av högst 10 år

-

köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet
eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom en kostnadsram upp till 2 miljoner
kronor. Vid försäljning av exploaterad tomtmark gäller marknadsmässiga villkor.
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-

i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra
kommunens talan och att på kommunens vägnar träffa överenskommelser om
betalning av fordran såsom att anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal

-

avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får
också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

-

genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med servitut,
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning och
medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
14 §
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Kommunstyrelsen skall till kommunfullmäktige regelmässigt rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER
Sammansättning
15 §
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsens presidium utgörs av ordförande, förste och andre vice ordförande.
Närvarorätt, så kallad insynsplats, kan medges efter särskilt beslut i
Kommunfullmäktige.

Ersättarnas tjänstgöring
16 §
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta
i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, när pågående ärende avslutats.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna påverkas får en ersättare som inställer
sig under pågående sammanträde träda in.
Ersättare äger rätt att delta i sammanträde och har yttranderätt, men får inte lägga
förslag eller delta i besluten.
17 §
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv, får åter
tjänstgöra då pågående ärende avslutats.
Inkallande av ersättare
18 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, kallar själv ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och
som inte redan kallats in.
Ersättare för ordförande/och vice ordförande
19 §
Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan delta i ett helt
sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör i första hand den till tjänsteåldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter och i andra hand den till åldern
äldste.
Om ordföranden eller en vice ordförande på grund av sjukdom eller av annat
skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en tid längre än tre månader får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordföranden. Ersättaren fullgör presidieledamotens samtliga uppgifter. Detta gäller
även presidieledamotens eventuella ordförandeskap i något av kommunstyrelsens utskott.
Sammanträdena
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20 §
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

Kallelse
21 §
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet.
Kallelse skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordförande eller någon av de vice ordförandena kan kalla till sammanträde skall den till tjänsteåldern äldste ledamoten göra detta.
Ordföranden
22 §
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
-

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor.

-

representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden om inte kommunstyrelsen i särskilt fall bestämt annat.

Kommunalråd/Presidium
23 §
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Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter hel- och/eller deltidsengagerade förtroendevalda, kommunalråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens tjänstgöringsgrad.
Om kommunalråd och oppositionsråd på grund av sjukdom eller av annat skäl
är förhindrad att fullgöra uppdraget för en tid längre än tre månader får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för denne. Ersättaren fullgör då
dennes samtliga uppgifter till den tjänstgöringsgrad som kommunfullmäktige tidigare beslutat.
Kommunalråden skall ägna hela sin beslutade arbetstid åt uppdrag för kommunen.
Presidiet och oppositionsråd får närvara vid sammanträden med nämnder och utskott. Presidiet och oppositionsråd får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon
enskild.
Presidiet ska ha regelbundna träffar med presidiet i kommunfullmäktige och
presidiet i miljö- och byggnämnden samt presidiet i sociala myndighetsnämnden.

Justering av protokoll
24 §
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot helst gemensamt. Protokoll skall
justeras senast 14 dagar efter sammanträdet.
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
Reservation
25 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten anmäla detta före mötets avslutning. Motiveringen skall
lämnas skriftligt före justering av protokollet.

Delgivning
26 §
Delgivning till kommunstyrelsen sker till anställd som kommunstyrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar
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27 §
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen skall undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden alternativt
andre vice ordförande och kontrasigneras av den kommunstyrelsen utser.

Deltagande på distans
28 §
Kommunstyrelsen får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföringen sker i realtid och på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
En ledamot som önskar delta på distans ska så tidigt som möjligt anmäla
detta till styrelsens ordförande och sekreterare.
Sekretessärenden får hanteras med distansdeltagande ledamöter. Det är
under förutsättningen att det går att försäkra sig om att sekretessbelagda
uppgifter inte röjs till någon obehörig.
Regler om arvodesbestämmelser gäller på lika villkor för ledamöter som
deltar på distans.
Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i styrelsen.

Utskott
29 §
Inom kommunstyrelsen ska för beredning och verkställighet finnas tre utskott, arbetsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet och Stöd- och omsorgsutskottet.
Utskotten skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare och utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Utskotten har följande övergripande ansvarsområden:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
- Förvaltningsfrågor kring ledning och styrning, ekonomi, personal och administration
- Kommunala fastigheter
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-

Upphandling
Trafik och vägar
Planfrågor
Naturvård och markanvändning
Näringsliv och sysselsättning
Kultur och fritidsverksamhet
Krisberedskap
Övriga frågor som inte naturligt tillhör något annat utskott

Barn- och utbildningsutskottet
- Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg
- Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna
- Myndighetsuppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskole- och fritidshemsverksamheten enligt skollagen
- Fritids/ungdomsfrågor inkl simskola
- Arbetsmarknadsfrågor inkl flyktingmottagning
Stöd- och omsorgsutskottet
- Individ och familjeomsorg
- Äldreomsorg jämte kommunal hälso- och sjukvård
- Stöd och service till funktionsnedsatta
- Flyktingmottagning ensamkommande barn
Ansvarsområdena preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.

30 §
Utskotten ska på uppdrag av kommunstyrelsen inom sitt verksamhetsområde bevaka och genomföra kommunens mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin,
samt ta de initiativ till förändringar som utskotten finner önskvärda och nödvändiga.

31 §
Kommunstyrelsen väljer bland utskottens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
32 §
Ersättare äger rätt att delta i utskottens sammanträde och har yttranderätt, men får
inte lägga förslag eller delta i besluten.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid val bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionella val,
skall fyllnadsval snarast förrättas.
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33 §
Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
34 §
De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av
utskott om beredning behövs. Förslag till beslut skall föreläggas kommunstyrelsen.
Utskotten skall även fatta beslut i ärenden som kommunstyrelsen bestämt.

