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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.412
Datum: 2018-01-10
Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt
E-post: cecilia.stedt@ale.se
Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande gällande revidering av kommunstyrelsens
reglemente
Politiskt har diskussioner kring förbättring av rutiner rörande hantering av kommunens
delårsbokslut och årsredovisning förts, med syfte att skapa en större tydlighet kring förfarandet.
Kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, kommunstyrelsens
ordförande, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, revisionens ordförande och revisionens 1:e
vice ordförande är överens om att det finns ett behov av att revidera både revisionens och
kommunstyrelsens reglemente till följd av diskussionen. Revideringen i kommunstyrelsens
reglemente förslås bli ett tillägg som tydliggör det ansvar som styrelsen har i processen att hantera
delårsbokslut samt årsredovisning. Nedan berörs den paragraf i kommunstyrelsens reglemente som
föreslås revideras.
5§
Kommunstyrelsen ska vid utövande av sin ledningsfunktion särskilt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
Leda arbetet med att och samordna utformningen av nämndövergipande mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
Övervaka de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den
ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende
på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation
leda utvecklingen av regionala och internationella samarbeten, samt
samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan nämnd.

bör ersättas med:
Kommunstyrelsen ska vid utövande av sin ledningsfunktion särskilt
2.

1.
Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
Leda arbetet med att och samordna utformningen av nämndövergipande mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Övervaka de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den
ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende
på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation
leda utvecklingen av regionala och internationella samarbeten, samt
samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan nämnd,
ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande årsredovisningen till revisorerna senast 2
veckor innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i
ärendet samt
ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till delårsrapport till revisorerna senast 2 veckor
innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i ärendet.

Förvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna revideringen.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande paragraf i
kommunstyrelsens reglemente revideras som följer:
5§
Kommunstyrelsen ska vid utövande av sin ledningsfunktion särskilt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
Leda arbetet med att och samordna utformningen av nämndövergipande mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
Övervaka de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den
ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende
på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation
leda utvecklingen av regionala och internationella samarbeten, samt
samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan nämnd.

ersättas med:
Kommunstyrelsen ska vid utövande av sin ledningsfunktion särskilt
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
Leda arbetet med att och samordna utformningen av nämndövergipande mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
Övervaka de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den
ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende
på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation
leda utvecklingen av regionala och internationella samarbeten, samt
samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan nämnd,
ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande årsredovisningen till revisorerna senast 2
veckor innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i
ärendet samt
ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till delårsrapport till revisorerna senast 2 veckor i
innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i ärendet.

Björn Järbur
Kommunchef

Mats Edvardsson
Tf. administrativ chef

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande, 2018-01-10

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
För kännedom
Revisionen
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Ekonomichef
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