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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2018.42
Datum: 2018-05-16
Kommunjurist Klas Holmberg
E-post: klas.holmberg@ale.se
Demokratiberedningen

Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun
Kommunfullmäktige antog allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun 2016 och
ändrade den samma år.
Ett förslag till en ny allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun har utarbetats.
Förslaget innebär följande större förändringar.
1. Nämnds ansvar enligt en ny säkerhetsskyddslag tydliggörs.
2. EU har antagit en dataskyddsförordning som ersätter personuppgiftslagen. Myndigheterna
har ansvaret för att myndigheternas verksamhet uppfyller EU-förordningen, dock föreslås
kommunstyrelsen i ett förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen få det
primära ansvaret för att ett dataskyddsombud utses gemensamt för kommunens samtliga
myndigheter.
3. Nämndernas mandattid ändras från den 1 januari till den 1 december.
4. Bestämmelserna om inkallande av ersättare i nämnder förtydligas.
5. Nämnd får rätt att återkalla uppdragen för sina utskott utan att behöva motivera beslutet.
6. Uttrycket ”… har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet” har införts som grund
för när växeltjänstgöring är tillåten.
Samtliga kommunala myndigheter har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden har tillstyrkt
förslaget. Överförmyndarnämnden har beslutat att avstå från att yttra sig.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige antar allmän stadga för styrelser och
nämnder i Ale kommun i enlighet med förvaltningens förslag märkt ”FÖRSLAG 2018-05-09”.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att stadgan ska träda i kraft den
1 juli 2018, då 2016 års allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun upphör att gälla.
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Tjänsteutlåtande, 2018-05-16
Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun, märkt "FÖRSLAG 2018-05-09"
Förslaget med ändrade paragrafer gulmarkerade
2016 års allmän stadga

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun den 7 mars
2016, § 23, och ändrade stadgan den 19 december 2016, § 248.
Demokratiberedningen och förvaltningen har gjort en översyn av allmän stadga som medför större
förändringar. Ett förslag till en ny allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun har
därför utarbetats. Förslaget innebär följande större förändringar.
1. Nämnds ansvar enligt en ny säkerhetsskyddslag tydliggörs. Lagen kommer att behandlas av
riksdagen den 16 maj 2018.
2. EU har antagit en dataskyddsförordning som ersätter personuppgiftslagen. Myndigheterna
har ansvaret för att myndigheternas verksamhet uppfyller EU-förordningen, dock föreslås
kommunstyrelsen i ett förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen få det
primära ansvaret för att ett dataskyddsombud utses gemensamt för kommunens samtliga
myndigheter.
3. Nämndernas mandattid ändras från den 1 januari till den 1 december.
4. Bestämmelserna om inkallande av ersättare i nämnder förtydligas.
5. Nämnd får rätt att återkalla uppdragen för sina utskott utan att behöva motivera beslutet.
6. SKL:s uttryck i cirkulär 14:58 ”… har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet” har
införts som grund för när växeltjänstgöring är tillåten.
Remissyttranden
Samtliga kommunens myndigheter har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.
Överförmyndarnämnden har den 22 mars 2018, § 9, beslutat att avstå från att yttra sig. Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden har den 26 april 2018, § 68, tillstyrkt förslaget. Kultur- och
fritidsnämnden har den 3 maj 2018, § 44, tillstyrkt förslaget. Utbildningsnämnden har den 4 maj
2018, § 68, tillstyrkt förslaget.
Förvaltningens bedömning och motivering
Ett dataskyddsombud gemensamt för kommunens myndigheter föreslås för att möjliggöra större
kompetens och mer oberoende med anledning av EU:s dataskyddsförordning. Nämnderna är även
fortsättningsvis ansvariga för behandling av personuppgifter.
Nämndernas mandattid föreslås tidigareläggas till den 1 december för att resultatet av ett
kommunalval ska slå igenom snabbare. Fullmäktige har möjlighet att besluta om annan mandattid
om en komplicerad parlamentarisk situation skulle göra det önskvärt.
Detaljerade bestämmelser om inkallande av ersättare bedöms underlätta avgörandet av vilken
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ersättare som ska tjänstgöra i särskilda situationer.
Rätten att återkalla uppdragen för utskottsledamöter har diskuterats under både denna
mandatperiod och förra. Möjligheten att återkalla uppdrag när fullmäktige har förrättat valet är på
grund av kommunallagen starkt begränsad. Några regler om återkallande av uppdrag finns inte när
en nämnd har förrättat valet. Förvaltningen gör bedömningen att det är väsentligt att ett utskott
har nämndens förtroende och föreslår därför att en nämnd får rätt att återkalla uppdragen för
ledamöter och ersättare i ett utskott utan att behöva motivera beslutet. Förvaltningen gör vidare
bedömningen att det är mindre lämpligt att låta en nämnd återkalla uppdraget för endast vissa
ledamöter eller ersättare, eftersom skyddet i det proportionella valsättet inte fungerar vid ett
fyllnadsval. Förslaget innehåller därför endast en rätt att återkalla uppdragen för samtliga ledamöter
och ersättare.
”… har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet” bedöms vara ett bättre uttryck för att tillåta
växeltjänstgöring än det nu använda "... har påverkat styrkebalansen mellan partierna/blocken"
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