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§ 242 Nytt reglemente för kommunstyrelsen
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Med anledning bl a av vissa lagändringar har Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) kommit med en ny utgåva av reglemente för
kommunstyrelsen och övriga nämnder. SKL har inte uppdaterat sitt
förslag till reglemente sedan 1992. Sedan dess har det skett ett stort
antal ändringar i kommunallagen och organisationen och
arbetsformerna i kommunerna har också genomgått stora
förändringar. SKL har därför utarbetat ett helt nytt förslag till
reglemente för styrelsen och övriga nämnder. Reglementet har
också getts en helt annan uppbyggnad jämfört med det tidigare.
I bifogad tjänsteskrivelse görs en genomgång av SKL:s förslag till
reglemente och det gällande reglementet. I den vänstra kolumnen
anges SKL:s förslag till paragraf och i den högra kolumnen den
paragraf i gällande reglemente som är jämförbar. Gulmarkerad text
betyder att formuleringarna skiljer sig, men att innehållet
överensstämmer. Rödmarkerad text innebär att formuleringen
saknas i det andra reglementet. Under varje paragraf/punkt/stycke
finns kommunstyrelseförvaltningens bedömning av vilken
formulering som ska användas.
Som referens finns ett dokument med förslag till det nya
reglementet, SKL:s förslag med kommentarer samt
kommunstyrelsens gällande reglemente.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreliggande förslag till
reglemente fastställs att gälla fr o m 2016-11-01 samt att nuvarande
reglemente upphör att gälla från samma datum.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-30, med SKL:s förslag
redovisade och kommenterade
- Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen
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- Nu gällande reglemente för kommunstyrelsen
- Förslag till reglemente från SKL med kommentarer
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreliggande reglemente fastställs att gälla fr o m 2016-11-01
varigenom nuvarande reglemente upphör att gälla från samma
datum.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (L) och Marie Litholm (KD) bifall till gemensamt
förslag (bilaga) från Moderaterna, Kristdemokraterna och
Liberalerna.
Meeri Wasberg (S) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras kl.
16:25.
Sammanträdet återupptas kl. 16:30.
Meeri Wasberg (S) yrkar att ärendet ska återremitteras. Alexandra
Anstrell (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot förslaget att
ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen.
Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson och Sara Sixten - samtliga
(M), Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) reserverar sig
mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kansliet, kommunikations- och
marknadsföringsenheten (för publicering i kommunens
författningssamling på webben)
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