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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2015.364
Datum: 2016-02-02
Kommunjurist Klas Holmberg
E-post: klas.holmberg@ale.se
Kommunstyrelsen

Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har genomförts. I samband
därmed har även en översyn av allmän stadga gjorts. Förvaltningens förslag till allmän stadga
innehåller följande större förändringar.
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·
·
·
·
·

Allmän stadga gäller inte endast för kommunens nämnder utan även för kommunstyrelsen. (3 §)
Till nämnd överförs ansvaret för indrivning av fordringar, ingående av överenskommelse
om amorteringsplan m m. (14-15 §§)
Nämnd som driver viss verksamhet, får uttryckligt stöd för att ge en annan nämnd service i
vissa fall. (22 §)
Nämndens ansvar för kungörande av författningar klargörs.
Ledamot som har förhinder att delta i sammanträde ska underrätta den ersättare som är i
tur att tjänstgöra. (45 §)
Nämnden får med vissa undantag själv möjligheten att bestämma vem som ska
underteckna nämndens handlingar. (53 §)

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun i enlighet med förvaltningens
förslag märkt "Förslag 2016-02-02", samt
att stadgan träder i kraft den 1 april 2016, då nu gällande allmän stadga för Ale kommuns nämnder
upphör att gälla.

Björn Järbur
Kommunchef

Klas Holmberg
Kommunjurist

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-02-02
Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun märkt "Förslag 2016-02-02".
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunjuristen

För kännedom
Samtliga nämnder
Valberedningen
Samtliga sektorchefer
Samtliga administrativa chefer
Samtliga kommunsekreterare
Samtliga nämndsekreterare

Bakgrund
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har genomförts. I samband
därmed har även en översyn av allmän stadga gjorts. Förvaltningens förslag till allmän stadga
innehåller följande större förändringar.
·
·
·
·
·
·

Allmän stadga gäller inte endast för kommunens nämnder utan även för kommunstyrelsen. (3 §)
Till nämnd överförs ansvaret för indrivning av fordringar, ingående av överenskommelse
om amorteringsplan m m. (14-15 §§)
Nämnd som driver viss verksamhet, får uttryckligt stöd för att ge en annan nämnd service i
vissa fall. (22 §)
Nämndens ansvar för kungörande av författningar klargörs.
Ledamot som har förhinder att delta i ett sammanträde ska underrätta den ersättare som är
i tur att tjänstgöra. (45 §)
Nämnden får med vissa undantag själv möjligheten att bestämma vem som ska
underteckna nämndens handlingar. (53 §)
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