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 Reglemente för kommunstyrelsen  1

 

§ 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande poli�ska förvaltningsorgan. Den har e� 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
s��elser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom a� utöva en samordnad styrning 
och leda arbetet med a� ta fram styrdokument för kommunen. 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda 
målen och återrapportera �ll fullmäk�ge. 

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgi�er som anges i de�a reglemente och för sådana 
uppgi�er som inte lagts på annan nämnd.  

Kommunstyrelsen ansvarar där�ll för de uppgi�er som framgår av kommunallagen 
(2017:725), KL, och annan lags��ning. 

Kommunstyrelsen får fa�a följande beslut rörande nämndernas verksamhet: 

● Beslut om inköps- och investeringsstopp 
● Beslut om omfördelning av medel mellan nämnder 
● Beslut om riktlinjer för kommunens kommunika�on 
● Beslut om e�ska riktlinjer i kommunen 
● Slutligt beslut när två nämnder är oense 

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäk�ge underrä�ad om de beslut som har fa�ats rörande 
nämndernas verksamhet enligt ovan. 

1 Antaget av kommunfullmäk�ge 12 december 2018 § 93 
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§ 2 Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för a� kommunens organisa�on 
är effek�v och ändamålsenlig. 

§ 3 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

Kommunstyrelsen ska 
1. Leda arbetet med och samordna u�ormningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd 

2. Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut 
3. Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt 

annan lag eller förfa�ning 
4. Ha e� övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen 
5. Ha hand om kommunens personaladministra�va system, ekonomisystem, dokument 

och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunika�onssystem, 
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister 

6.  Besluta om instruk�on för kommundirektören 
7. Hos fullmäk�ge, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs 
8. Kon�nuerligt följa verksamheten i övriga nämnder 
9. Ansvara för u�ormning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 

enlighet med vad fullmäk�ge särskilt beslutar 
10. Ta de ini�a�v som behövs i frågor om planläggning, byggande och fas�ghetsbildning 

bland annat genom planuppdrag och svara för uppgi�er enligt 3 och 7 kap. plan- och 
bygglagen, PBL, om översiktsplan och regionplanering 

11. Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna 
12. Upprä�a förslag �ll program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som u�örs av privata u�örare 
13. Bereda eller y�ra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäk�ge i enlighet med KL 
14. Verkställa fullmäk�ges beslut, om fullmäk�ge inte beslutat annat 

Om fullmäk�ge inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
fullmäk�ge ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald 
eller åt någon anställd a� besluta om remiss av sådana ärenden. 

§ 4 Företag och stiftelser 

Kommunstyrelsen ska 
1. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och s��elser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och e�erlevnad av uppställda direk�v, men också i vad gäller övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen 

2. Ansvara för a� beslut om ägardirek�v �ll företagen fa�as och kon�nuerligt hålls 
uppdaterade 
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3. Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företagsledningarna/ 
s��elseledningarna 

4. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för a� säkerställa a� de krav som anges i 10 kap. 
2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och s��elser kommunen äger eller har 
intresse i 

5. Årligen, senast innan april månads utgång, i beslut pröva om den verksamhet som 
bedrivits i de ak�ebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och u�örts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäk�ge 
snarast. Finner kommunstyrelsen a� det funnits brister, ska den sam�digt lämna 
förslag �ll fullmäk�ge om nödvändiga åtgärder 

6. svara för a� �llvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

§ 5 Kommunalförbund 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning 

Kommunstyrelsen ska 
1. Ha hand om kommunens medelsförvaltning enligt fullmäk�ges riktlinjer. 

Medelsförvaltningen omfa�ar placering och upplåning av medel. I uppgi�en ingår 
också a� bevaka a� kommunens inkomster flyter in och a� betalningar görs i �d 
samt a� vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar 

2. Ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I uppgi�en ingår bl.a. a� 
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 
b. se �ll a� kommunens behov av försäkringsskydd är �llgodoset 
c. ha hand om egen dona�onsförvaltning samt, e�er samtycke från annan 

nämnd, placera sådana medel som ingår i dona�on som förvaltas av den 
nämnden 

d. se �ll a� upphandlings-/inköpsverksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
lags��ning och kommunens bestämmelser 

3. Upprä�a förslag �ll budget i enlighet med kommunallagen 
4. Se �ll a� bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning 
5. Upprä�a årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning 
6. I enlighet med fullmäk�ges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsa�s �ll 

pensionsförpliktelser. 
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§ 7 Mark och exploatering 

Kommunstyrelsen är markägare och har ansvaret för mark- och exploateringsfrågorna. 
Kommunstyrelsen har ansvaret för alla kommunägda fas�gheter med �llbehör. 
Kommunstyrelsen ansvarar för köp och försäljning av mark. Kommunstyrelsen ansvarar för 
kommunens kart- och mätverksamhet. 

Det ankommer på kommunstyrelsen a� 
1. Ansvara för kommunens intressen vid fas�ghetsbildningsmyndigheten i ärenden 

angående fas�ghetsbildning, fas�ghetsbestämning, planläggning och byggna�on, 
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är 
jämförbara med dessa 

2. Ansvara för kommunens förvaltning av skog  
3. Påkalla fas�ghetsreglering, som behövs för a� mark och va�en ska kunna användas 

för bebyggelse på e� ändamålsenligt sä�, enligt 5 kap. 3 §, tredje stycket, 
fas�ghetsbildningslagen (1970:988)  

4. Påkalla avstyckning i överensstämmelse med detaljplan enligt 10 kap. 6 § 
fas�ghetsbildningslagen 

5. Påkalla fas�ghetsbestämning enligt 14 kap. 1 § andra stycket, 
fas�ghetsbildningslagen för område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller 
område beträffande vilket fråga väckts om upprä�ande av sådan plan eller sådana 
bestämmelser 

6. Påkalla förrä�ning enligt 18 § anläggningslagen (1973:1149) och 15 § 
ledningsrä�slagen (1973:1144) 

7. Med ledning av de med kommunfullmäk�ge bestämda riktlinjerna besluta om u�ag 
av gatukostnader enligt 6 kap. 24-38 §§ PBL 

8. Förvärva eller överlåta fas�ghet eller del av fas�ghet, för en beloppsgräns om två 
miljoner kronor, exklusive förrä�ningskostnader 

9. Förvärva eller överlåta fas�ghet eller del av fas�ghet, genom inlösen eller 
expropria�on för en beloppsgräns om högst �o basbelopp 

10. Överlåta fas�ghet genom kommunens tomtkö 
11. Genom avtal eller �llämpning av bestämmelserna i PBL, fas�ghetsbildningslagen, 

anläggningslagen eller ledningsrä�slagen �llförsäkra kommunen rä� �ll servitut, 
ledningsrä� eller ny�janderä� i annan �llhörig fas�ghet och medverka �ll ändring 
eller upphävande av en sådan �llkommen rä�  

12. Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrä� eller ny�janderä� för ledning, 
rä� �ll väg eller rä� �ll anläggning och medverka �ll ändring eller upphävande av en 
sådan �llkommen rä�  

13. Enligt 4 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning återställa platser som skräpats ned eller annars osnyggats 

14. Företräda kommunen som fas�ghetsägare i samfällighetsföreningar och liknande 
sammanslutningar 

15. Svara för kommunens kart- och mätverksamhet 
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§ 8 Delegering från fullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 
1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäk�ge fastställt 
2. På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits �ll nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och den beloppsram och andra riktlinjer som 
fullmäk�ge fastställt 

3. Byggnadsverksamhet avseende byggnad, större om- och �llbyggnader med 
�llhörande serviceanordningar samt anläggningar för fri�dsverksamhet 

4. Förvaltningen av kommunens fas�gheter och förhyrda lägenheter för kommunal 
verksamhet, inklusive de kommunala båtplatserna, 

5. Förvaltning, dri� och underhåll av kommunens va�en- och avloppsanläggningar, 
värmeförsörjningsanläggningar, trafikanläggningar och parker 

6. Förvaltning av skogs- och jordbruksfas�gheter, industrifas�gheter och tomträ�smark 
7. Jakt- och viltvårdsfrågor 
8. Utarrendera, hyra ut eller på annat sä� upplåta fast egendom som �llhör kommunen 
9. Köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fas�ghetsreglering, allt 

inom av fullmäk�ge fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp 
och villkor i övrigt 

10. I mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med för kommunen 
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal 

11. Tillstånd a� använda kommunens vapen 
12. Y�randen enligt kamerabevakningslagen 
13. Kommunens bostadsanpassningsbidrag 
14. Planbesked 
15. Tillståndsgivning enligt lo�erilagen 

Kommunstyrelsen beslutar också om y�randen som ankommer på fullmäk�ge när dessa inte 
är av principiell betydelse eller när �den inte medger a� y�randet behandlas av fullmäk�ge. 

Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av y�randet. 

§ 9 Personalpolitiken 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all kommunal personal, och ska ha hand om 
frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och 
har därvid bl.a. a� 

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollek�vavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

2. Förhandla å kommunens vägnar enligt lags��ning om förhandlingsrä� utom vad 
gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden 

3. Avgöra frågor om tolkning och �llämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

4. Besluta om stridsåtgärd 
5. Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
6. Verka och svara för utveckling och samordning av personaladministra�onen, ge råd 

och biträde i personalpoli�ska frågor samt medverka �ll a� sta�s�k upprä�as. 
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§ 10 Kommunstyrelsens uppföljning 

Kommunstyrelsen ska 
1. Övervaka a� av fullmäk�ges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna 
2. Övervaka a� kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt 
3. Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna 
4. Två gånger per år rapportera �ll fullmäk�ge hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret 

5. En gång årligen �ll fullmäk�ge rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 
kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller förfa�ning 

6. Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka a� verksamheter som bedrivs av privata 
u�örare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäk�ge 
fastställda program och direk�v 

7. En gång årligen lämna fullmäk�ge en redovisning över beredningen av mo�oner som 
väckts i fullmäk�ge och som inte slutligt handlagts av fullmäk�ge. 

§ 11 Processbehörighet 

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan förfa�ning eller beslut av 
fullmäk�ge. De�a gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäk�ges 
beslut, om inte fullmäk�ge beslutar a� själv föra talan i målet. 

§ 12 Arbetslöshetsnämnd 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

§ 13 Arkivmyndighet 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskri�er om arkivvården finns i av 
fullmäk�ge antaget arkivreglemente. 

§ 14 Trafiknämnd 

Kommunstyrelsen fullgör de uppgi�er som avses i lagen om trafiknämnd 

§ 15 Anslagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen samordnar 
innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 
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§ 16 Författningssamling 

Kommunstyrelsen ansvarar för a� uppdatera den kommunala förfa�ningssamlingen och se 
�ll a� denna hålls �llgänglig i lagstadgad form. 

Med något undantag är bestämmelserna fr o m § 16 i princip likalydande för 
kommunstyrelsen och nämnderna, med någon anpassning �ll nämndernas specifika uppdrag. 

§ 17 Uppdrag och verksamhet 

Kommunstyrelsen ska inom si� verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 
förfa�ning. Den ska följa det fullmäk�ge – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt a� kommunstyrelsen ska fullgöra, samt verka för a� fastställda 
mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

§ 18 Organisation inom verksamhetsområdet 

Kommunstyrelsen ansvarar för a� dess organisa�on är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
�ll av fullmäk�ge fastställda mål och styrning samt lagar och andra förfa�ningar för 
verksamheten. För a� fullgöra sina uppgi�er förfogar kommunstyrelsen över 
kommunstyrelseförvaltningen och erforderliga delar av kommunens miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning 

§ 19 Arbetsmiljöansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för a� verksamheten inom dess område drivs i enlighet med 
arbetsmiljölagen och föreskri�erna för arbetsmiljön och svarar för en god arbetsmiljö. 

Kommunstyrelsen ska följa upp det systema�ska arbetsmiljöarbetet i alla verksamheter och 
har e� samordningsansvar för a� utbildning genomförs för chefer och skyddsombud. 

Kommunstyrelsen har uppföljningsansvar för a� fördelning av uppgi�er i arbetsmiljöarbetet 
sker i verksamheten. 

§ 20 Behandling av personuppgifter 

Kommunstyrelsen är personuppgi�sansvarig för den behandling av personuppgi�er som sker 
i dess verksamhet. 

Kommunstyrelsen är personuppgi�sansvarig för de typer av behandlingar som är 
gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning 
enligt ar�kel 30 i dataskyddsförordningen. 

Kommunstyrelsen är också personuppgi�sansvarig för den behandling av personuppgi�er 
som sker i fullmäk�ge samt hos fullmäk�geberedningar. 

Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud för sin verksamhet. 
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§ 21 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Kommunstyrelsen ska kon�nuerligt följa upp sin verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa �ll fullmäk�ge hur den har fullgjort de 
uppdrag som fullmäk�ge har lämnat �ll den 

- i reglemente, 
- genom finansbemyndigande i form av ramanslag i budget 

Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats �ll 
den fullgjorts. 

Kommunstyrelsen ska vid redovisning �ll fullmäk�ge samordna de olika nämndernas 
redovisningar enligt riktlinjer som fastställs av fullmäk�ge. 

§ 22 Information och samråd 

Kommunstyrelsen och kommunalråd respek�ve opposi�onsråd ska från nämnderna få den 
informa�on och det underlag som de behöver i sin verksamhet . 

Rä�en �ll informa�on och underlag omfa�ar inte uppgi� för vilken sekretess råder. 

Kommunstyrelsen ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisa�oner när dessa är särskilt berörda. 

Kommunstyrelsen beslutar om formerna för samrådet. 

§ 22 Självförvaltningsorgan 

Kommunstyrelsen får uppdra åt e� självförvaltningsorgan a� helt eller delvis sköta dri�en av 
en viss anläggning eller en viss ins�tu�on. Kommunstyrelsen får uppdra åt 
självförvaltningsorganet a� besluta på kommunstyrelsens vägnar i e� visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. Kommunstyrelsen ska i en arbetsordning fastställa 
självförvaltningsorganets uppgi�er, sammansä�ning, arbetsformer och manda�d. 

§ 24 Arbetsformer - Tidpunkt för sammanträden 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och �d som kommunstyrelsen bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av kommunstyrelsens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser a� det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skri�ligen hos ordföranden och innehålla uppgi� om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om �den för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in e� sammanträde eller ändra dagen 
eller �den för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
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Om ordföranden beslutar a� e� sammanträde ska ställas in eller a� dagen eller �den för e� 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se �ll a� varje ledamot och ersä�are snarast 
underrä�as om beslutet. 

§ 25 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för a� kallelse u�ärdas �ll sammanträdena. När varken ordföranden 
eller en vice ordförande kan kalla �ll sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden 
längst �d göra de�a. 

Kallelsen ska vara skri�lig och innehålla uppgi� om �d och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska �llställas varje ledamot och ersä�are samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast en vecka före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan �d och/eller på annat sä�. 

Kallelsen bör å�öljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som �llhör e� ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har ske�. 

§ 26 Offentliga sammanträden 

Kommunstyrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte 
hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgi�er som 
omfa�as av sekretess. 

§ 27 Närvarorätt 

Kommunstyrelsen har rä� a� medge anställd i kommunen och särskilt sakkunnig som inte är 
ledamot eller ersä�are i kommunstyrelsen rä� a� närvara vid sammanträde med 
kommunstyrelsen för a� lämna upplysningar. 

Om kommunstyrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna men inte i 
besluten. 

Kommunstyrelsen får härutöver bestämma a� annan ska ha rä� a� närvara vid nämndens 
sammanträden. 

§ 28 Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersä�are. 
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§ 29 Ordföranden 

Det åligger ordföranden 
1. A� leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden 
2. Kalla �ll sammanträde i enlighet med lag och reglemente 
3. Kalla ersä�are 
4. Inför sammanträdena se �ll a� ärendena som ska behandlas i kommunstyrelsen vid 

behov är beredda 
5. Framlägga förslag �ll beslut i de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen 
6. Se �ll a� färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommunstyrelsen 
7. Bevaka a� kommunstyrelsens beslut verkställs. 

Utöver de�a åligger det kommunstyrelsens ordförande a� under kommunstyrelsen 

1. Ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning 
2. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effek�viteten i verksamheten och ta ini�a�v i dessa 
frågor 

3. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 
fullmäk�ge samt 

4. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i e� särskilt fall. 

5. Vid bolagsstämmor, i den mån kommunstyrelsen inte beslutat annat, själv eller 
genom ombud bevaka kommunens rä� och intressen samt föra dess talan 

§ 30 Presidium 

Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande. 

De vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgi�en a� planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser a� det behövs. 

§ 31 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i e� helt sammanträde eller en del 
av e� sammanträde, får kommunstyrelsen utse en annan ledamot som ersä�are för dessa. 

Tills valet förrä�ats, fullgörs ordförandens uppgi�er av den som varit ledamot i 
kommunstyrelsen längst �d. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgörings�d fullgörs 
ordförandens uppgi�er av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra si� uppdrag 
under en längre �d. Ersä�aren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgi�er. 
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§ 32 Kommunalråd 

Fullmäk�ge väljer kommunalråd och opposi�onsråd.  

Fullmäk�ge beslutar om kommunalrådens uppgi�er, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

§ 33 Förhinder 

Om en ledamot är förhindrad a� delta i e� sammanträde eller i en del av e� sammanträde 
ombesörjer ledamotens par�grupp a� vederbörande ersä�are kallas �ll tjänstgöring i dennes 
ställe. 

§ 34 Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad a� delta eller a� vidare delta i e� sammanträde ska en 
ersä�are tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersä�are ska kallas in som står i tur a� 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under e� pågående 
sammanträde har rä� a� tjänstgöra även om en ersä�are trä� i ledamotens ställe. Ersä�arna 
ska, om dessa inte valts propor�onellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäk�ge har 
bestämt. 

Om ingen ordning är bestämd, kallas ersä�arna i den ordning de tagits upp i fullmäk�ges 
protokoll från valet. 

Ersä�are som inte tjänstgör har rä� a� delta i överläggningarna men inte rä� a� lämna 
förslag �ll beslut eller rä� a� få sin mening antecknad �ll protokollet (beslutat KF 2018-06-17 
§ 33). 

Ersä�are som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan par�erna påverkats genom ersä�arens 
tjänstgöring, får dock en ersä�are som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
istället för en ersä�are som kommer längre ner i turordningen. 

§ 35 jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersä�are som avbru�t sin tjänstgöring på grund av jäv i e� ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbru�t tjänstgöringen under e� sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersä�arens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan par�erna. 
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§ 36 Yrkanden 

När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i e� ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar a� de har 
uppfa�ats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med e� klubbslag. Däre�er får inte 
något yrkande ändras eller läggas �ll, om inte kommunstyrelsen enhälligt beslutar a� medge 
det.  

Om ordföranden anser a� det behövs ska den ledamot som har framställt e� yrkande avfa�a 
det skri�ligt. 

§ 37 Deltagande i beslut 

En ledamot som, där de�a är möjligt, avser a� avstå från a� delta i e� beslut, ska anmäla 
de�a �ll ordföranden innan beslut fa�as. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
kommunstyrelsen fa�ar det med acklama�on. 

§ 38 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot e� beslut och ledamoten vill mo�vera reserva�onen 
ska ledamoten göra det skri�ligt. Mo�veringen ska lämnas �ll sekreteraren före den �dpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

§ 39 Protokollsanteckning, särskilt yttrande 

Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i e� ärende a� anteckna 
sin mening i protokollet, e� så kallat särskilt y�rande, eller a� få en protokollsanteckning 
införd i protokollet. Begäran ska framställas i anslutning �ll ärendets behandling och 
anteckningen eller y�randet ska presenteras innan sammanträdet avslutas. 

§ 40 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kommunstyrelsen kan besluta a� en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skri�ligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot. 

§ 41 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Kommunstyrelsen ansvarar för a� beslut och föreskri�er inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

§ 42 Delgivningsmottagare 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, 
styrelseledamot eller annan anställd som kommunstyrelsen beslutar. 
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§ 43 Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen ska på kommunstyrelsens 
vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordförandena och vid förfall för denne den ledamot som 
kommunstyrelsen utser. 

Kommunstyrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman a� enligt av 
kommunstyrelsen lämnade direk�v underteckna handlingar på kommunstyrelsens vägnar. 
Beslut som fa�as med stöd av delega�on samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprä�as med anledning därav undertecknas av den som fa�at beslutet och, i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses a� göra de�a. 

§ 44 Utskott 

Inom kommunstyrelsen ska finnas e� arbetsutsko�, �llika personalutsko�, och e� tekniskt 
utsko�. 

Arbetsutsko�et ska bestå av tre ledamöter och tre ersä�are. Det tekniska utsko�et ska bestå 
av fem ledamöter och tre ersä�are. 

Kommunstyrelsen får därutöver inrä�a y�erligare utsko�. 

Bland utsko�ets ledamöter väljer kommunstyrelsen en ordförande och en vice ordförande 
för den �d kommunstyrelsen beslutar. 

Om ordföranden i utsko�et på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad a� fullgöra 
si� uppdrag för längre �d får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i utsko�et a� som 
ersä�are för ordföranden fullgöra dennes uppgi�er. 

Ersä�are ska inkallas �ll tjänstgöring i den ordning som kommunstyrelsen beslutat vid valet 
av utsko�et. 

Avgår en ledamot eller en ersä�are i utsko�et, som inte utse�s vid propor�onellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrä�as. 

Utsko�et sammanträder på dag och �d som varje utsko� bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser a� det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för a� kallelse u�ärdas �ll sammanträdena. Kallelsen ska vara skri�lig 
och innehålla uppgi� om �d och plats för sammanträdet samt uppgi� om de ärenden som 
ska behandlas. 

Utsko�en får handlägga ärenden bara när mer än häl�en av ledamöterna är närvarande. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med tekniska utsko�et ska protokoll föras. 
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