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Kommunstyrelsen

Förslag till nya reglementen för kommunstyrelse och
nämnder
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppdaterade under 2014 underlag för lokala
bedömningar angående reglemente för styrelse och övriga nämnder. Med anledning av detta
godkände kommunfullmäktige den 24 februari 2016, § 46, förslag till nytt reglemente för
kommunstyrelsen. Reglementet reviderades på nytt av kommunfullmäktige den 13 juni 2018,
§ 114 bland annat med anledning av kommunallag (SFS 2017:725).
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 31 augusti 2016, § 165, remitterat
kommunledningskontorets förslag till nya reglementen till samtliga nämnder för yttrande.
Kommunstyrelsen har den 8 maj 2017 beslutat att återremittera ärendet i enlighet med
yrkande om att förändringar i reglementena endast ska ha sin utgångspunkt i ändringar i
kommunallagen, SKL:s normalreglemente och beslutade förändringar i fullmäktige.
Sedan återremissen har SKL under 2018 uppdaterat underlag för lokala bedömningar
angående reglementen för styrelsen och nämnder. Med anledning av detta har det
ursprungliga förslaget till nya reglementen arbetats om. Det nya förslaget innehåller ett
gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, samt enskilda reglementen
för kommunstyrelsen och respektive nämnd. Det nya förslaget har inte remitterats på nytt
men dialog har förts mellan kommunledningskontoret och samtliga förvaltningschefer
angående förändringar i respektive reglemente.
Förvaltningens yttrande
Det nu aktuella förslaget till nya reglementen har främst fokuserat på att uppdatera
nuvarande i enlighet med SKL:s rekommendationer. Detta innebär att ett nytt reglemente har
skapats, benämnt Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås
kommun, som innehåller samtliga övergripande regler. Dessa bestämmelser har därför lyfts
ur från respektive nämnds reglemente, för att istället återfinnas i det gemensamma. Detta
kommer innebära ett förenklat förfarande vid framtida revideringar av reglementena.
Innehållet i det gemensamma reglementet är till stor del i överensstämmelse med nu
gällande reglementen. De ändringar som har gjorts är främst diverse omformuleringar. I
vissa fall har dock SKL:s underlag inneburit preciseringar av tidigare bestämmelser, vilka fall
detta är framgår av bilagan ”Ändringar i reglementen”.
I övrigt har ändringar gjorts med anledning av uppdaterad lagstiftning. Samtliga begrepp och
laghänvisningar i de nya reglementena är således i enlighet med nu gällande lagstiftning.
Hänsyn har vidare tagits till beslut av kommunfullmäktige vilka föranleder förändringar i
reglementena. Aktuella ändringar av reglementena samt beslut av kommunfullmäktige
framgår av bilagan ”Ändringar i reglementen”.
Ändringar har även gjorts i vissa fall som endast grundar sig på att kommunfullmäktige har
beslutat att hänskjuta en viss fråga till att avgöras i samband med en revidering av

reglementena. De fall i vilka detta har lett till ändringar i reglementena framgår av bilagan
”Ändringar i reglementen”.
I övrigt har ett antal redaktionella förbättringar införts i samtliga texter. Grammatiska
ändringar samt vissa ändringar gällande meningsbyggnad och disposition har gjorts för att
förbättra texternas framställning.
Ekonomisk bedömning
Revideringen av reglementena innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Gemensamt reglemente för kommunstyrelse samt nämnder i Alingsås kommun antas
att gälla från och med den 1 januari 2019.
2. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden,
miljöskyddsnämnden, socialnämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden
samt överförmyndarnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Reglementen för nya nämnderna kultur- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
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