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Reglemente för kommunstyrelsen 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelser i detta reglemente. 

 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

Lednings- och styrfunktion 

1 §  Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. 
Styrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder, utvecklar, styr och följer upp kommunens ekonomi 
och verksamheter i alla avseenden. Styrelsen utgör även kommunens centrala 
arbetsgivarorgan.  
 
Kommunstyrelsen ska vid utövande av ledning och samordning ägna särskild 
uppmärksamhet åt att kommunens övergripande mål utifrån ekonomisk, social 
och miljömässig hållbarhet uppfylls. 

 

2 §  För att möjliggöra fullgod ledning och styrning enligt 1 §, ska 
kommunstyrelsen utöva en styrfunktion, i vilken ingår att 
 

- leda arbetet med och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av hela den kommunala verksamheten, 

- göra framställningar i målfrågor som inte i lag eller reglemente är 
förbehållna annan nämnd, 

- övervaka att de mål som fastställts av fullmäktige och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs, och att kommunens löpande 
förvaltning handhas effektivt och ekonomiskt, 

- se till att samtliga nämnder redovisar till fullmäktige hur  
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under  
budgetåret, 

- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och  
förvaltningscheferna, 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen  
direkt eller indirekt helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst 
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vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men 
också när det gäller övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

- utöva kommunens styrfunktion över de företag eller andra juridiska 
personer som kommunen direkt och helt eller delvis äger eller på annat sätt 
har intresse i och att därför också vid bolags- eller föreningsstämmor eller 
vid andra motsvarande sammanträden i sådan juridisk person tillvarata 
kommunens intressen, innefattande att utse ledamot eller ombud till sådan 
juridisk person och till föreningsstämma eller motsvarande sammanträden, 
allt i den mån som uppgiften inte ankommer på annan enligt lag, tillämpliga 
stadgar eller motsvarande, reglemente eller särskilt fullmäktigebeslut,  

- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 
10 kap 3 – 5 §§ kommunallagen (2017:725) (”KL”) är uppfyllda beträffande 
de aktiebolag som kommunen äger aktier i, 

- årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 10 kap 2 § 
KL under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att 
brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder, 

- se till att beslut som är av principiell vikt eller annars av större betydelse, 
men som inte är av sådan beskaffenhet att avgörandet ankommer på 
fullmäktige, inte fattas utan att kommunens ägarintressen tillvaratagits, 

- i den mån kommunens inflytande möjliggör det även samordna 
verksamheterna i företag i vilka kommunen är delägare men inte utövar 
bestämmande inflytande med den kommunala koncernens, 

- upprätta kommunens bostadsförsörjningsprogram, 

- samordna förslag till planarbetsprogram för stadsbyggnadsnämndens 
planarbete.  

 

Utvecklingsfunktion 

3 § Kommunstyrelsen ska kontinuerligt och aktivt ansvara för att initiera, 
bedriva och bevaka utvecklingsarbetet i kommunen, till nytta för kommunen 
och regionen. Det innebär ett övergripande ansvar för att utveckla interna 
administrativa funktioner som arbetsgivarpolitiken, informationshanteringen, 
gemensamma styrdokument, kommunikationsverksamheten och säkerheten 
mm. Utvecklingsansvaret inkluderar även ett övergripande ansvar för 
utveckling kopplad till externa frågor inom områden som näringsliv, turism, 
sysselsättning, regionala, nationella och internationella frågor, demokrati och 
marknadsföring samt de uppgifter som i övrigt inte tilldelats en specifik 
nämnd.  

Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunens översiktsplanering och frågor 
med koppling till regional fysisk planering, för bostadsförsörjningen och för 
strategiska utvecklingsfrågor inom fysisk planering. Strategiska frågor rörande 
markförsörjning och exploatering samt utvecklingsansvaret för mark ingår 
också i kommunstyrelsens ansvarsområde. 
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Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

 
Ekonomisk förvaltning 

4 §  Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och 
följa de föreskrifter som fullmäktige meddelat inom området.  
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av pengar. I uppgiften 
ingår också att bevaka att kommunens inkomster kommer in och att betalningar 
görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för att driva in förfallna 
fordringar. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning.   

 

Arbetsgivarpolitiken 

5 §  Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid 
bland annat att 
-   med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 
    rörande förhållandet mellan kommun som arbetsgivare och dess  
    arbetstagare med undantag av kollektivavtal rörande inrättande av  
    anställningar och visstidsanställningar avseende andra nämnder än  
    kommunstyrelsen, 
-   förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
    förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om med- 
    bestämmande i arbetslivet (1976:580) inom andra nämnders  
 verksamhetsområden, 
-   besluta om stridsåtgärder, 
-   avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra  
    bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare  
    och dess arbetstagare, 
-   lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § i lagen om vissa kommunala befogenheter, 

-   handlägga de frågor, som faller inom personalorganets verksamhetsområde 
 som t ex följa förvaltnings- och arbetsorganisationer, verka och svara för 
 utveckling och samordning av personaladministrationen, ge råd och 
 biträda i arbetsgivarpolitiska frågor samt medverka till att statistik 
 upprättas, 
-   medge annan nämnd att anställa arbetstagare på särskilt visstidsförord-  
 nande, 
-  besluta om anställning hos annan nämnd av arbetstagare, som behöver  
    omplaceras av personliga eller organisatoriska skäl, varvid i befogen-
 heterna ingår att föreskriva ekonomiska lösningar och anpassningar av 
 arbetsuppgifter, 
-   handlägga frågor rörande pensioner och avtalsförsäkringar utom vad gäller    
 beslut om kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder enligt PA-
 KL § 4, mom 1, avseende andra nämnder än kommunstyrelsen. 
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Övrig förvaltning 

6 §  Kommunstyrelsen svarar för 
-   rekrytering (i samråd med facknämnd), anställning och lönesättning av  
    samtliga förvaltningschefer som anställs fr o m den 1 maj 1995, där  
    kommunstyrelsen ska utgöra anställningsmyndighet med rätt för  
    styrelsen att förordna respektive förvaltningschef hos enskild facknämnd, 
-   kommunens centrala kommunikationsverksamhet, 
-   reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformning av  
    fullmäktiges handlingar, 
-   ärenden som rör kommunens heraldiska vapen och logotyp, 
-   den kommunala författningssamlingen, 
- kommunens anslagstavla, 
-   administrationen kring landsbygdsrådet, näringslivsrådet, 
 pensionärsrådet och rådet för personer med funktionsnedsättning 
 samt ungdomsfullmäktige, 
- kommunens renhållningsskyldighet, 
-  kommunens frågor om färdtjänst,  
- att teckna avtal om tillköp med den regionala kollektivtrafiksmyndigheten 

rörande tätortstrafik, båtbusstrafik, regional busstrafik och tågtrafik,  
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt, som inte 
 överlämnats som uppdrag till annan nämnd. 

 

7 §  Kommunstyrelsen ska inom verksamhetsområdet vara 
- personalmyndighet, 
- ansvarig för arbetet att effektivisera verksamheten och tillhörande 

administration, 
- ansvarig för utvecklingen av medborgar- och brukarinflytandet i 

tillämpliga delar, 
- ansvarig för kommunikationsverksamheten. 

 

Delegering från kommunfullmäktige 

8 §  Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden; 
-   vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer, som  
    fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter  
    om säkerheten, som fullmäktige angivit, 
-   styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer, som fullmäktige  
    fastställt, 
-   på begäran av en nämnd omfördela pengar, som anslagits till nämnden  
    inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd  
    beloppsram och andra riktlinjer, 
-   i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra  
    kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om  
    betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 
-   avge yttrande, som ankommer på kommunfullmäktige, om inte yttrandet  
    är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, med rätt för  
    kommunstyrelsen att också besluta i sistnämnda slag av yttranden om  
    remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde  
    med fullmäktige, 
-   fortlöpande revidera av fullmäktige fastställda arbetsgivarpolitiska  
 program, i den mån revideringen inte avser principiell ändring. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 

9 §  Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer, som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska rapportera till fullmäktige i den omfattning och med den 
frekvens som fullmäktige bestämmer hur verksamheten i kommunen och de 
bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under året. 

 

Ordförandens särskilda uppgifter 

10 §  Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 
-   närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela  
 nämndförvaltning, 
-   med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling  
 och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta  
 initiativ i dessa frågor, 
-   främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga  
 nämnder, 
-   representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,  
 konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i  
 särskilt fall. 

 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 

11 §  Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 
Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då fullmäktige 
förrättar val av ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val förrättas 
nästa gång. 

 

Ersättarnas tjänstgöring och avbruten tjänstgöring 

12 §  Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 

Ersättare, som inte tjänstgör i ledamots ställe, äger rätt att delta i 
överläggningarna men äger inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
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13 §  En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund 
av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

Inkallande av ersättare 

14 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta i den ordning som styrelsen bestämmer. 
Den ersättare kallas, som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 

Ersättare för ordföranden 

15 §  Om varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice 
ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern 
äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har 
utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Kallelse  

16 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sam-
manträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. 

När varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden 
kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 

Kommunalråd 

17 §  Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland 
kommunstyrelsens ledamöter kommunalråd motsvarande fem heltidsuppdrag. 
Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande ska tillika vara kommunalråd. 

Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens ansvarsområden. 

Kommunalråd får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten, i 
kommunens samtliga nämnder och styrelser, även om kommunalrådet inte är 
ledamot eller ersättare i nämnden eller styrelsen. Närvarorätten gäller inte 
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ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild.  
 

Justering av protokoll 

18 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

 
Reservation 

19 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas för den tidpunkt, som har fastställts före justeringen av protokollet. 

 
Delgivning 

20 §  Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, förvalt-
ningsdirektören eller annan anställd, som styrelsen bestämmer.   

 
Undertecknande av handlingar 

21 §  Avtal, andra handlingar och skrivelse, som beslutas av kommunstyrelsen 
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne i första hand av 
förste vice ordföranden och i andra hand av andre vice ordföranden med 
kontrasignation av vederbörande tjänsteman. 

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

 

Utskott 

22 §  Inom kommunstyrelsen ska finnas två utskott, bestående av ett 
kommunledningsutskott och ett tillväxtutskott.  

Kommunledningsutskottet ska i enlighet med 1 och 2 §§ arbeta med frågor 
gällande styrning och ledning av kommunens interna verksamhet, innefattande 
budgetberedning, arbetsgivarpolitik och utvecklande av former för en 
samordnad ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Tillväxtutskottet ska i enlighet med 3 § arbeta med frågor gällande kommunens 
roll som drivkraft i den lokala och regionala utvecklingen. 
Utskotten består av vardera fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och 
ersättare väljs för samma tid, som de invalts i styrelsen. 

23 §  Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens 
ledamöter för ettvart utskott en ordförande och en vice ordförande. 
Om ordförande i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

24 §  Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet 
bestämda ordningen. Ersättare har rätt att närvara vid utskotts sammanträden 
även utanför tjänstgöring. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt 
val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
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25 §  Utskott sammanträder på dag och tid, som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst tre ledamöter begär det. 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

I fråga om kallelse, jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, 
protokollets innehåll, justering, anslag samt reservation gäller vad som är 
föreskrivet för kommunstyrelsen i kommunallagen och detta reglemente. För 
kallelsen ska dock gälla, att denna ska tillställas ledamot senast fem dagar före 
sammanträdet. 

26 §  De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska, i den 
mån beredning behövs, beredas av antingen kommunledningsutskottet eller 
tillväxtutskottet.  

Kommunledningsutskottets ordförande och kommundirektören överlämnar 
ärenden till kommunledningsutskottet. 

Tillväxtutskottets ordförande och kommundirektören överlämnar ärenden till 
tillväxtutskottet. 

När ärendet beretts ska respektive utskott lägga fram förslag till beslut. 

 

_________________ 

 
 


