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Bilaga - Ändringar i reglementen
Övergripande ändringar
Lagstiftning
Genomgående har hänvisning till gällande lagstiftning uppdaterats. Uppdatering till gällande
lagstiftning har skett dels gällande nya lagar som ersatt äldre lagstiftning och dels har
hänvisningar justerats i de delar en lag omstrukturerats.
Form och struktur
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun är ett nytt
dokument. Dess uppbyggnad följer den av Sveriges kommuner och landsting föreslagna
strukturen.
I övrigt har restriktivitet varit rådande gällande vilka ändringar som gjorts gällande form och
struktur. Några mindre justeringar har varit nödvändiga i de reglementen där två nämnder
sammangått till en nämnd. De nämndspecifika reglementena har fått samma struktur,
upplägg samt rubriceringar.
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun
Den reglering som är gemensam för alla nämnders samt styrelsens verksamhet är nu samlad
i det dokument som heter ”Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i
Alingsås kommun”. I nämndernas och kommunstyrelsens respektive reglemente återfinns
endast den reglering som är specifik för nämnden eller kommunstyrelsen.
Rubriker som flyttats över från nämndernas respektive reglementen till ”Gemensamt
reglemente för kommunsstyrelse och nämnder i Alingsås kommun”:
 Ansvar och rapporteringsskyldighet
 Ersättarnas tjänstgöring
 Inkallande av ersättare
 Ersättare för ordföranden
 Sammanträdena, inkl. underrubrikerna tidpunkt och kallelse
 Ordföranden
 Justering av protokoll
 Reservation
 Delgivning
 Undertecknande av handlingar
 Utskott, gällande antal ledamöter och ersättare i respektive nämnd eller styrelsen
 Närvarorätt
 Arbetsmiljöansvar
Ansvarsområden som har lyfts ut ur respektive nämnds reglemente och vars innebörd nu
återfinns i ”Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun”:
 Ansvar för genomförande av kommunens ledningsfilosofi inom nämndens
verksamhetsområde.
 Ansvar för genomförandet av den kommungemensam personal- och lönepolitiken
inom nämndens verksamhetsområde.
 Personuppgiftsansvar för behandlingen av personuppgifter inom nämndens
verksamhetsområde.
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Förtydligande och precisering av regler kring styrelsens och nämndernas gemensamma
reglemente och anpassningar till SKL:s underlag för lokala bedömningar angående
reglemente för styrelse och övriga nämnder:
 Vid förhinder för både ordförande och vice ordförande i en nämnd att kalla till
sammanträde ska den ledamot som varit ledamot i nämnden längst tid kalla. Om
flera ledamöter suttit lika lång tid ska den till åldern äldste kalla. Tidigare gällde att
den till åldern äldste ledamoten kallade vid förhinder för ordförande och vice
ordförande.
 Kallelse ska ske elektroniskt om det ej är olämpligt. Tidigare angavs att kallelse
skulle ske på lämpligt sätt. Förtydligande om att det är lämpligt att kalla elektroniskt i
de flesta fall.
 Kallelse får i undantagsfall ske på annat sätt samt inom annan tid. Tidigare fick
kallelse i undantagsfall endast ske på annat sätt. Förtydligande att kallelse i
undantagsfall även får ske inom annan tid.
 Ordförande ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. Tillägg till
nu gällande reglering.
 Förtydligande angående uppgifter för nämndens ordförande. Endast ett förtydligade
vilket inte innebär några tillkommande arbetsuppgifter.
 Deltagande vid sammanträde får ske på distans, vilket ska anmälas senast sju
dagar i förväg. Tidigare saknades reglering kring sammanträden på distans.
 Förtydligande angående hur reservation vid omedelbar justering går till.
 Förtydligande angående vem som får delta i överläggningar samt lämna
protokollsanteckning vid ett sammanträde.
 Obligatoriskt att alla nämnder, med undantag för valnämnd och
överförmyndarnämnd, ska ha utskott. Nämnden får sedan själv besluta om de ska
inrätta ytterligare utskott.
Ändringar per respektive reglemente
När ett ansvarsområde flyttats över från en nämnd till en annan tas förändringen endast upp
under den nämnd som fått ansvar för ett nytt område och inte under den nämnd som inte
längre är ansvarig.
I samband med beslut om sammanslagning av nämnder har beslut om nämndens namn
hänskjutits till detta ärende. Namnen på de sammanslagna nämnderna enligt nedan är
därmed förslag till namn på de nybildade nämnderna.
Kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen är kommunens samordnande och verkställande organ för
markfrågor och exploatering enligt Flerårsstrategi 2017-2019. Verksamheten är
flyttad sedan 1 maj 2016.
Kultur- och utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens nämndspecifika reglementen
sammanförs i ett reglemente i och med sammanslagningen av nämnderna enligt beslut i
kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87. Nämnden får namnet kultur- och
utbildningsnämnden. Reglementet uppdateras även med följande:
 Ansvar för att förvalta, driva och utveckla kommunens turism- och
evenemangsverksamhet samt besöksnäring tillkommer enligt Flerårsstrategi 20182020.
Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 67 30  E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se 
Webbplats: www.alingsas.se













Benämningen musikskola uppdateras till kulturskola.
Kultur- och utbildningsnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd och ansvarar därmed för arbetsmarknadsenheten enligt
Flerårsstrategi 2018-2020.
Benämningen ”invandringsfrågor” uppdateras till ”integrationsfrågor”.
Förtydligande gällande ansvar för flyktingmottagning, introduktion, bosättning inom
gällande lagstiftning och ekonomiskt bistånd för individer inom
etableringslagstiftningen samt utbildning för ensamkommande barn som studerar vid
gymnasiet eller ingår i KAA. Förtydligande gällande att det dock är socialnämnden
som ansvarar för bosättning och ekonomiskt bistånd för ensamkommande barn.
Ansvar för skötsel av EU-bad tillkommer.
Ansvar för den överordnande verksamheten vid Gräfsnäs slottspark och
Alingsåsparken tillkommer enligt beslut i kommunfullmäktige 26 november 2014, §
149.
Nämnden utgörs av 13 ordinarie ledamöter samt nio ersättare enligt beslut av
kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87.
Antal utskott samt antal ledamöter och ersättare i dessa.

Miljöskyddsnämnden
 Ansvar för att samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i
enlighet med EU:s vattendirektiv enligt beslut i kommunfullmäktige 22 februari 2017,
§ 59, tillkommer. Ekologtjänst med tillhörande budget förs över till
miljöskyddsnämnden vilket leder till en följdändring att även ansvaret för naturvård
tillkommer miljöskyddsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens nämndspecifika reglementen
sammanförs i ett reglemente i och med sammanslagningen av nämnderna enligt beslut i
kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87. Nämnden får namnet samhällsbyggnadsnämnden.
Reglementet uppdateras även med följande.
 Ansvar för kollektivtrafik tillkommer enligt Flerårsstrategi 2018-2020.
 Nämnden utgörs av 13 ordinarie ledamöter samt nio ersättare enligt beslut av
kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87.
 Antal utskott samt antal ledamöter och ersättare.
Socialnämnden
 Ansvar att betala arvoden till särskilt förordnande vårdnadshavare tillkommer enligt
Flerårsstrategi 2018-2020.
 Benämningen ”den kommunala psykiatrin” uppdateras till ”socialpsykiatrin”.
 Nämnden utgörs av 13 ordinarie ledamöter samt nio ersättare enligt beslut av
kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87.
Valnämnden
 Inga tillkommande ansvarsområden.
 Uppdaterad skrivning gällande nämndens administrativa organ.
Vård- och omsorgsnämnden
 Ansvar för verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade tillkommer enligt Flerårsstrategi 2018-2020.
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87, ska slutliga namn på nämnder
fastställas i förevarande ärende. Vård- och äldreomsorgsnämndens önskan om att
byta namn till vård- och omsorgsnämnden beaktas härmed och namnet föreslås
fastställas till vård- och omsorgsnämnden.
Nämnden utgörs av 13 ordinarie ledamöter samt nio ersättare enligt beslut av
kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87.

Överförmyndarnämnden
 Inga tillkommande ansvarsområden.

Malin Lindholm
Kommunjurist
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