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    Dnr KS-2020-650 

§ 11. Fastställande av ändring i reglemente för styrelse och 
nämnder med anledning av ändrad 
tjänstemannaorganisation 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för styrelse och nämnder. (Bilaga 4) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunens tjänstemannaorganisation ändras från och med 2021-01-01. Ändringen innebär 
att hela tjänstemannaorganisationen ingår i en förvaltning (kommunförvaltningen) istället för 
att vara uppdelad på flera förvaltningar som arbetat huvudsakligen mot en nämnd. Detta gör 
att vissa formuleringar i reglementet för styrelse och nämnder blir missvisande och ett antal 
ändringar föreslås därför. Hänvisningar till paragrafer är till gamla paragrafer om numret 
ändras efter revidering.  

Förvalta/förvaltning 
Ordet förvaltning förekommer på flera ställen i reglementet i betydelsen ”ha hand om (och 
sköta för någon annans räkning)”, exempel: ”förvaltnings- och verkställighetsuppgifter”. Det 
förekommer också som en del i andra begrepp, exempel: förvaltningslagen. På flera ställen 
står det dock för tjänstemannaorganisationen och där krävs ändringar.  

 Styrelsens/nämndens förvaltningsorganisation (§ 11 p 4, § 15, § 20, § 29, § 34,): 
organisationen av nämndens verksamhet inom de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt.  

 Förvaltningschef (§ 61, § 70): verksamhetschef kansli och utveckling för delgivning 
och berörd sektorschef för att lämna ärenden. 

Personalfrågor 
Utöver det ovanstående finns arbetsgivaransvaret i § 39, där styrelsen/nämnden är 
anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning.  

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtlig personal inom kommunens 
organisation – kommunförvaltningen. För verksamheterna inom nämndernas områden 
disponerar respektive nämnd erforderliga personalresurser inom kommunförvaltningen.   

”Disponera erforderliga personalresurser” ska tolkas som att nämnden fortfarande har budget 
för de personalresurser du behöver ta i anspråk och de styr fortfarande vilken verksamhet som 
ska utföras och hur den ska utföras.  

I § 6, arbetsgivarpolitiken, har ett tillägg gjorts om beslut om anställning och lönesättning.  

Förtydliganden 
I samband med att tjänstemannaorganisationen har genomlysts inför ändringen har ett antal 
otydligheter uppmärksammats i reglementet. Det handlar om att följande områden som 
huvudsakligen utförs inom kommunstyrelsens verksamhet inte uttryckligen står med i 
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reglementet. Förslag till ändringar har lämnats i samband med genomlysningen alternativt 
baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) exempel på reglemente för styrelse och 
nämnder.  

Integration. Förslaget är att tydliggöra ansvaret för kommunstyrelsen. SKR har i sitt förslag 
inte med integration uttryckligen, men det finns i en kommentar till deras förslag till 
styrelsens övergripande uppgifter; därför föreslås ett tillägg i avsnittet med kommunstyrelsens 
övergripande uppgifter – ledningsfunktionen, § 3 i reglementet.  

Jämställdhet och jämlikhet. Tydliggöra det strukturella ansvaret för jämställdhetsintegrering i 
kommunstyrelsens reglemente. En möjlighet är att inte ändra i reglementet utan fortsätta 
arbete utifrån kommunens antagna strategi. SKR har i sitt förslag inte med jämställdhet eller 
jämlikhet uttryckligen, men jämställdhet finns i en kommentar till deras förslag till styrelsens 
övergripande uppgifter; därför föreslås ett tillägg i avsnittet med kommunstyrelsens 
övergripande uppgifter – ledningsfunktionen, § 3 i reglementet. 

För två områden föreslås ingen ändring:  

Öppenhet/inflytande/demokrati. Området ligger dels på kommunstyrelsen, dels på kultur- och 
fritidsnämnden som ska ”stimulera ungas delaktighet och inflytande”. Kultur- och 
fritidsnämnden förespråkar att de har kvar ungas delaktighet.  

Närvårdssamverkan och ANDTL-S (alkohol, narkotika, doping, tobak, läkemedel, spel) och 
Ungas välbefinnande som idag hanteras inom närvårdssamverkan. Förslag i samband med 
översynen av tjänstemannaomorganisationen är att lägga till detta inom socialnämndens 
område. Förslaget nu är att inte ändra något men säkerställa att övriga styrdokument på 
området är tydliga.  

Verksamhetsändringar 
Verksamhetsändringarna finns i § 10, kommunstyrelsens övriga verksamhet. 

Vuxenutbildningen ska enligt ett förslag som är under beredning delas på barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, för närvarande ligger hela ansvaret på barn- och 
utbildningsnämnden.  

Driften av daglig verksamhet enligt LSS i egen regi föreslås flyttas från kommunstyrelsen till 
socialnämnden. Syftet är att få ett samlat ansvar för verksamheten eftersom myndighetsdelen 
redan finns under socialnämnden. Kommunen har motsvarande organisation för exempelvis 
LSS-boende.  

Under remissperioden diskuterades införande av ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen 
och att trafikuppgifter ska skötas av detta utskott i stället för att bygg- och miljönämndens 
arbetsutskott. Detta innebär en återgång till tidigare organisation. Trafikuppgifter flyttas 
därför från §§ 19 och 24 till §§ 10 och 63.  

Remissyttranden 
Nämnderna har fått lämna synpunkter på förslaget. Yttrandena har inte föranlett några 
ändringar. Bygg- och miljönämnden har inget att erinra mot flytt av trafikuppgifter. Kultur- 
och fritidsnämnden förespråkar att nämnden har kvar ansvaret för ungas delaktighet. För 
detaljer i synpunkterna se yttranden, som utgör del av beslutsunderlaget.  
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Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-27, § 312, att godkänna föreslagna 
ändringar och skickade ärendet på remiss till berörda nämnder (barn- och utbildnings-
nämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden). 
Remissvar skulle lämnas senast 2020-12-31. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente (med markerade ändringar, röd text är tillägg, genomstruken 
röd text är borttag) 

Nämndernas yttranden 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder 

Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, författningssamling 

  


