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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2018.160
Datum: 2018-05-16
Kommunjurist Klas Holmberg
E-post: klas.holmberg@ale.se
Demokratiberedningen

Ändring av reglemente för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antog reglemente för kommunstyrelsen den 7 mars 2016, § 24, och ändrade
reglementet den 29 januari 2018, § 26.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till ändringar som innebär följande.
1. Kommunstyrelsen får ansvaret för att utse ett dataskyddsombud för kommunens
myndigheter (41 a §).
2. Kommunstyrelsen får ansvaret för att fullgöra kommunala uppgifter i lag (2018:90) om
insyn i finansiering av partier (41 §).
3. Förslaget till ny allmän stadga, dnr KS.2018.42, innebär att angivna paragrafhänvisningar
har ändrats (31 §).
Samtliga kommunala myndigheter har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget i samband med
remissen av förslaget till ny allmän stadga.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden har
tillstyrkt förslaget. Övriga har avstått från att yttra sig.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avseende reglemente för
kommunstyrelsen att 31 och 41 §§ ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens förslag märkt
”FÖRSLAG 2018-05-08” samt att en ny paragraf, 41 a §, ska införas i reglementet med den lydelse
som framgår av samma förslag.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna ska träda i kraft
den 1 juli 2018.

Björn Järbur
Kommunchef
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog reglemente för kommunstyrelsen den 7 mars 2016, § 24, och ändrade
reglementet den 29 januari 2018, § 26.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till ändringar som innebär följande.
1. Kommunstyrelsen får ansvaret för att utse ett dataskyddsombud för kommunens
myndigheter (41 a §).
2. Kommunstyrelsen får ansvaret för att fullgöra kommunala uppgifter i lag (2018:90) om
insyn i finansiering av partier (41 §).
3. Förslaget till ny allmän stadga, dnr KS.2018.42, innebär att angivna paragrafhänvisningar
har ändrats (31 §).
Remissyttranden
Samtliga kommunala myndigheter har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget i samband med
remissen av förslaget till ny allmän stadga, dnr KS.2018.42.
Omsorgs- och 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
EU har antagit en ny dataskyddsförordning. Ansvaret för att utse dataskyddsombud ligger enligt
huvudregeln i förordning på varje myndighet. Myndigheter kan enligt förordningen sluta avtal om
ett gemensamt dataskyddsombud. Den föreslagna paragrafen innebär i stället att fullmäktige
genom reglementet lägger ansvaret på kommunstyrelsen att utse ett gemensamt dataskyddsombud,
vilket bättre överensstämmer med svenska rättstraditioner. Om ett gemensamt dataskyddsombud
skulle leda till problem, innehåller förslaget en möjlighet för respektive myndighet att utse ett eget
ombud.
Riksdagen har antagit en lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier. För kommunens del
innebär lagen att kommunen på kommunens webbplats ska lägga ut uppgifter om vilka partier
som har fått partistöd från kommunen och med vilka belopp. Eftersom kommunstyrelsen
ansvarar för partistöd, föreslår förvaltningen att uppgiften läggs på kommunstyrelsen.
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