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Reglemente för kommunstyrelsen
Ärendet
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har
genomförts. Förvaltningens förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen
innehåller följande större förändringar.











Fullmäktige får uttryckligt stöd för att ändra antalet ledamöter och ersättare
innan fullmäktiges val förrättas. (3 §)
Ansvaret för kommunens lokalförsörjning överförs från
samhällsbyggnadsnämnden. Ansvaret sammanläggs med ansvaret för
försörjning av bostäder i kommunens verksamhet, men omsorgs-och
arbetsmarknadsnämnden får även fortsättningsvis hyra bostäder.
Kommunstyrelsen har därmed i klartext ansvaret för försörjning av
byggnader för kommunal verksamhet och planeringen av denna. (13-15 §§)
Kommunstyrelsen får en uttrycklig generell rätt att ge övriga nämnder
service, men detta ska i så fall intas i en överenskommelse med berörda
nämnder. Bestämmelsen syftar till att reglera den nya serviceorganisationen.
I reglementet angivna verksamheter är exempel och låser inte vilken
serviceverksamhet kommunstyrelsen får bedriva. (38 §)
Fullmäktiges delegering till kommunstyrelsen har utökats bland annat med
utlösande av avtalade optioner och förköpsklausuler. Dessa har införts för
att det i denna typ av fall ofta finns behov av att snabbt ge ett svar för att en
motpart inte är beredd att ge kommunen en längre tid för beslut. (43 §)
Bestämmelser om arbetsformer som är gemensamma för kommunstyrelsen
och nämnderna överförs från reglemente för kommunstyrelsen till allmän
stadga. Bestämmelser som endast avser kommunstyrelsen finns kvar i
reglementet. (45-47 §§)
Verksamheter som kommunstyrelsen har ansvaret för ligger under rubriken
”Verksamhetsområde”. Kommunstyrelsens särskilda uppgifter ligger under
rubriken ”Ledningsfunktion”.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande, 2016-02-10
Reglemente för kommunstyrelsen märkt "Förslag 2016-02-10"

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-02-23

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente
för kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag märkt "Förslag
2016-02-10".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder
i kraft den 1 april 2016, då nu gällande reglemente upphör att gälla.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente
för kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag märkt "Förslag
2016-02-10".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder
i kraft den 1 april 2016, då nu gällande reglemente upphör att gälla.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

