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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Översyn av kommunens reglementen

Ärende
Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av kommunens
reglementen. Översynen har syftat till att tydliggöra nämndernas och
kommunstyrelsens ansvarsområden samt att nå en gemensam struktur med
enhetliga arbetsformer inom nämndadministrationen. Sveriges kommuner
och landsting har även den 1 januari 2015 gett ut ett förslag till reglemente
för kommunstyrelse och övriga nämnder vars struktur ligger till grund för de
nya reglementena i tillämpliga delar.
Förslag till reglementen är framskrivna i samråd med förvaltningschefer och
nämndernas sekretariat och har stämts av med respektive nämndordförande.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Bakgrund
Arbetet med översyn av reglementen påbörjades 2011 varefter ett omtag
gjordes hösten 2016. De huvudsakliga anledningarna till översynen var
bland annat vissa otydliga gränsdragningar mellan nämnd och styrelse,
felaktiga hänvisningar samt att de gällande reglementena inte fullt ut
harmonierar med delegationsordningarna. Det har även funnits en önskan
från nämndernas kanslier och sekretariat att arbeta mer enhetligt inom
organisationen.

Ankomst: 2017-10-24 - Dnr 2017-590

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till reglementen skickas
på remiss till nämnderna med uppdrag till nämnden att lämna synpunkter på
sitt reglemente senast den 15 december 2017.
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Kommunledningskontorets yttrande
Förutom arbete med struktur, språkgranskning, modernisering av text,
korrektur gällande lagstiftning, hänvisningar till beloppsgränser och
tydliggörande av arbetsformer, exempelvis översynen innefattat
förtydliganden rörande remisshantering genom att: ”Nämnden får avge
yttranden över och besvara remisser inom sitt ansvarsområde” som har
införts i samtliga förslag till reglementen: Några fler förändringar i förslag
till reglementen (bilagor a-j) exemplifieras nedan:
Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens ansvar för övergripande frågor har konkretiserats och
förtydligats.
Utbildningsnämnden:
Ansvar för ungdomsmottagningen har flyttats från kommunstyrelsen till
utbildningsnämndens reglemente.
Gällande personalansvar är utbildningsnämnden anställningsmyndighet för
personal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Kultur- och fritidsnämnden:
Kulturskolan har flyttats från kommunstyrelsens ansvarsområde till kulturoch fritidsnämndens.
Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personal inom
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Tekniska nämnden:
Tekniska nämnden ska vara huvudman för kommunens VA-verksamhet och
därvid ansvara för frågor om servitut och ledningsrätter för allmänna
anläggningar för vatten och avlopp (VA – anläggningar).

Åsa Heribertsson

Johan Lindberg

Kommundirektör

Kanslichef
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Handlingar i ärendet
1. Tjänsteskrivelse 2017-10-09
Förslag till reglementen:
2. Kommunstyrelsen, 2017-10-09
3. Utbildningsnämnden, 2017-10-09
4. Kultur- och fritidsnämnden, 2017-10-09
5. Socialnämnden, 2017-10-09
6. Tekniska nämnden, 2017-10-09
7. Byggnadsnämnden, 2017-10-09
8. Fastighetsnämnden, 2017-10-09
9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2017-10-09
10. Överförmyndarnämnden, 2017-10-09
11. Valnämnden, 2017-10-09
Gällande reglementen:
12. Kommunstyrelsen 03.01.1
13. Utbildningsnämnden 07.01.1
14. Kultur- och fritidsnämnden 05.01.1
15. Socialnämnden 08.01.1
16.Tekniska nämnden 09.01.1
17. Byggnadsnämnden 04.01.1
18. Fastighetsnämnden 2011.01.31
19. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 06.01.1
20. Överförmyndarnämnden 11.01.1
21. Valnämnden 10.01.1
Expedieras
Utbildningsnämnden

Produktionsutskottet
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Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
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