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§ 79 2018.283 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige den 24
februari 2016, § 46. Med anledning av att en ny kommunallag (SFS 2017:725) trädde
i kraft 1 januari 2018 samt beslut fattade av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige sedan kommunstyrelsens reglemente senast antogs behöver
kommunstyrelsens reglemente revideras.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 maj 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2017, § 208, och den 11 december
2017, § 230 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över kommunstyrelsens
reglemente så att en anpassning sker till den nya kommunallagen som trädde i kraft
den 1 januari 2018. Förslag på ändringar av lagtexthänvisningar är gjorda så att
reglementet nu hänvisar till gällande kommunallag (2017:725). Den nya lagen
föranleder inga materiella ändringar av reglementet.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 februari 2016, § 75, att flytta
exploateringsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Den förändrade ansvarsfördelningen föranleder en föreslagen förändring av
kommunstyrelsens reglemente så att det uppdateras i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Förslag på tillägg till kommunstyrelsens ansvarsområde
är infört på sidan 2 i förslag till reglemente under rubriken ”Styrelsen har dessutom
det primära ansvaret för följande verksamheter” punkt tre och fyra och på sidan 4
under rubriken ”Delegering från fullmäktige” i punkt 9 till och med 16. Denna
delegering följer den tidigare delegeringen från fullmäktige till
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 251 i flerårsstrategin för
2018-2020 att flytta ansvaret för drift av Turistinformation/Turistbyrå samt
Evenemang från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden från den 1 januari
2018. Beslutet föranleder att punkt 8 ”besöksnäring och turism” under rubriken ”
Vidare har styrelsen det övergripande strategiska ansvaret för ” på sidan 2 föreslås
tas bort ur kommunstyrelsens reglemente.
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 251, om flerårsstrategi
2018-2020. I och med beslutet flyttades ansvaret för kollektivtrafiken från
kommunstyrelsen till tekniska nämnden. Beslutet föranleder att punkt 2 ”och
kollektivtrafikplanering” under rubriken ”Vidare har styrelsen det övergripande
strategiska ansvaret för ” på sidan 2 föreslås tas bort ur kommunstyrelsens
reglemente.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2018, § 83.
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Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.
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