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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.86
Datum: 2016-03-08
Kommunjurist Klas Holmberg
E-post: klas.holmberg@ale.se
Kommunstyrelsen

Ändring av kommunstyrelsens delegeringsordning
Kommunfullmäktige har den 7 mars 2016 antagit ett nytt reglemente för kommunstyrelsen och
beslutat att reglementet träder i kraft den 1 april 2016.
Det nya reglementet innebär bland annat att kommunstyrelsen tillförs ytterligare ansvar för lokaler
och färdtjänst samt att kommunstyrelsen får rätt att bedriva verksamhet bestående i service till
andra nämnder.
Med anledning av de tillförda verksamheterna har förvaltningen tagit fram ett förslag till tillägg till
kommunstyrelsens delegeringsordning.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att det i kommunstyrelsens delegeringsordning under avsnittet
”Allmänna ärenden” ska läggas till tre nya punkter med beteckningen 22-24 och efter
avsnittet ”Markärenden” tre nya avsnitt benämnda ”Lokaler och bostäder för kommunens
verksamheter”, ”Intern service” samt ”Färdtjänst och riksfärdtjänst”.
2. Tabellen i kommunstyrelsens delegeringsordning kommer därefter att ha den lydelse som
framgår av förvaltningens förslag märkt ”FÖRSLAG 2016-03-08”.
3. Kommunstyrelsen beslutar att delegeringsordningen i sin nya lydelse träder i kraft
den 1 april 2016.

Björn Järbur
Kommunchef

Klas Holmberg
Kommunjurist
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Tjänsteutlåtande, 2016-03-08.
Delegeringsordningens tabell märkt "Förslag 2016-03-08"
Kommunstyrelsens delegeringsordning med föreslagna tillägg rödmarkerade

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunjuristen

För kännedom
Servicechefen
Chefen sektor samhällsbyggnad
Färdtjänsthandläggarna

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(2)

Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 7 mars 2016 antagit ett nytt reglemente för kommunstyrelsen och
beslutat att reglementet träder i kraft den 1 april 2016.
Det nya reglementet innebär bland annat att kommunstyrelsen tillförs ytterligare ansvar för lokaler
och färdtjänst samt att kommunstyrelsen får rätt att bedriva verksamhet bestående i service till
andra nämnder.
Med anledning av de tillförda verksamheterna har förvaltningen tagit fram ett förslag till tillägg till
kommunstyrelsens delegeringsordning.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med serviceorganisationen och sektor samhällsbyggnad.
Förvaltningens bedömning och motivering
Delegationer för tillförda verksamhetsområden bör införas i delegeringsordningen med
ikraftträdande den 1 april. Övriga ändringar som behöver göras är inte akuta och bör anstå till dess
tid finns för en översyn.
Förvaltningens förslag till tillägg till delegeringsordningen innebär att rubrikerna i
delegeringsordningens tabell hamnar i nytt läge på grund av tillkommande delegationer, vilket leder
till att hela tabellens utseende bör fastställas.
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