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§ 25 Översyn av reglementen
Dnr 2014 KS0160

Sammanfattning
Kommunalstyrelsens arbetsutskott gav 26 augusti 2014 (§ 183) kommunledningskontoret
och nämnderna i uppdrag att göra en översyn av kommunens reglementen med avstämning
senast i mars 2015. Arbetet med reglementena har dock visat sig mer omfattande än vad
man trodde från början. Bland annat behöver reglementena samordnas. Vissa av
kommunens reglementen är också ofullständiga och svårlästa. Sveriges kommuner och
landsting (SKL) har också tagit fram förslag och mallar till olika reglementen, t.ex. för
fullmäktige och nämnderna, som kommunledningskontoret har tänkt använda i arbetet med
reglementena. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna anta de nya reglementena
vid sitt sammanträde i juni. Kommunledningskontoret begär därför nu anstånd för samtliga
nämnder att lämna förslag på revidering av sina reglementen till kommunstyrelsens
arbetsutskott 30 april 2015.
Men eftersom kommunfullmäktige vid sitt möte 18 juni 2014 beslutade om en rad
organisationsförändringar bör detta tas redan nu. Kommunledningskontoret föreslår därför
att kommunfullmäktige beslutar revidera kommunens reglementen med de
organisationsförändringar som omnämns i kommunfullmäktiges beslut från 18 juni 2014.
När det gäller revisionsberedningens reglemente läggs det till att revisionsberedningen
består av kommunfullmäktiges presidium. Detta reglemente kommer eventuellt tas bort,
men ändringen får stå där tillsvidare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (Per Borg/Susanne Mared/Erik Wikström) 2015-02-11
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 50 (2014-02-17)
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 28 (2014-06-18)
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 183 (2014-08-26)

Kommunstyrelsen beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar revidera kommunens reglemente på följande punkter, med
anledning av de ändringar av den politiska organisationen som beslutades av
kommunfullmäktige vid sammanträdet 18 juni 2014:
- I reglementet om nämndernas arbetsformer ändras antalet ledamöter i
kommunstyrelsen från 13 till 11.
- I reglementet för ordförandeinstruktion läggs stycket ”I nämnderna ska det finnas en
ordförande samt en 1:e och 2:e vice ordförande. 1:e vice ordförande bör hållas av
majoriteten och 2:e vice ordförande bör hållas av oppositionen” till i § 1.
- Reglementet för revisionsberedningen får tillägget i § 1 att revisionsberedningen
består av kommunfullmäktiges presidium.
- Samtliga punkter om bibliotek, kulturfrågor och turism flyttas från
kommunstyrelsens reglemente till arbets- och näringslivsnämndens reglemente

