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Dnr: KS/2018-0574

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Datum:
Tid:
Plats:

Torsdag 2019-02-14
18.00
Kommunfullmäktiges sessionssal

Program

Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering

Ärenden
Nr

Ärenderubrik

1

Ev. allmänhetens fråga

2

Medborgarförslag om lift för personer med
funktionshinder i båthamnen

KS/2018-0603

3

Medborgarförslag om att förbjuda fyverkerier

KS/2019-0029

4

Medborgarförslag om utökat korttidsboende i
Strömstads sjukhus lokaler med möjlighet till
jourläkare

KS/2019-0049

5

Medborgarförslag om informationsförbättringar
mellan förskolor och vårdnadshavare

KS/2019-0070

6

Medborgarförslag om att stärka Strömstad
kommuns engagemang i klimatomställningen

KS/2018-0595

7

Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas
inom de planetära gränsernas ramar

KS/2019-0100

8

Medborgarförslag om laddningsstation för
elmoped vid Strömstiernaskolan

KS/2019-0102

9

Medborgarförslag om att utse och hylla olika
pristagare

KS/2019-0104

10

Svar på - Medborgarförslag om bildande av en
centrumförening

KS/2018-0413

11

Val av styrelseledamöter (3) och revisor (2) för
Stiftelsen J E Johanssons fond

KS/2018-0530

12

Val av styrelseledamöter (3) och revisor (2) till
Stiftelsen för Strömstads och Vette Härads
barnkoloniförenings fond

KS/2018-0530

13

Avsägelse från uppdraget som ersättare i Barnoch utbildningsnämnen

KS/2019-0086

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

Diarienummer

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

Föredragande

Hans Friberg

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
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Nr

Ärenderubrik

Diarienummer

Föredragande

14

Tillsättande av ny ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden

KS/2019-0086

15

Investeringsramar och borgen för bolagen 2019
- korrigering av tidigare beslut

KS/2018-0521

Carsten Sörlie

16

Revidering av reglementen för nämnder och
styrelse

KS/2019-0046

Per-Olof Hermansson
och Karolina Berggren

17

Svar på - Motion om utbyggnad av gång- och
cykelväg till Seläter från Moderaterna

KS/2017-0597

18

Motion om inrättande av blåljuskluster vid
Ringvägen 112 i Strömstad från Centerpartiet

KS/2018-0616

19

Motion om blåljuscenter från
Sverigedemokraterna

KS/2019-0069

20

Motion om att trygghetscertifiera
detaljplaneområdet på Canning från
Centerpartiet

KS/2018-0566

21

Motion om namnbrickor till förtroendevalda
från Liberalerna

KS/2018-0575

22

Motion om 6 timmars arbetsdag från
Feministiskt initiativ

KS/2018-0584

23

Motion om utredning av tillagningskök från
Kristdemokraterna

KS/2018-0612

24

Motion om organisatorisk placering av enheten
för måltid och städ från Liberalerna

KS/2019-0028

25

Motion om att fira och uppmärksamma att
demokratin fyller 100 år!

KS/2019-0051

26

Motion om vikariesituationen på bland annat
Strömstiernaskolan från Kristdemokraterna

KS/2019-0067

27

Motion om utbildning till presidiepositioner i
Kommunfullmäktige

KS/2018-0548

28

Motion om att säkerställa att
kommunfullmäktiges Vision, Mål och
Värderingar för utbildning är förankrade och
bärs upp av samtliga berörda, från Liberalerna

KS/2019-0107

29

Motion om sammanställning på samtliga
föreningar/organisationer/projekt där
Strömstads kommun medverkar med bidrag,
stöd och personalinsatser.

KS/2019-0115

30

Tjänstgöringsturordning för ersättare vid
tjänstgöring i styrelse och nämnder

KS/2018-0530

31

Anmälningsärenden

KS/2017-0086
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Ronnie Brorsson

Ulrika Haugland

Ledamöter
Kent Hansson (S)
Mikael Cederbratt (M), 2:e vice ordförande
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L)
Åsa Torstensson (C)
Lena Martinsson (S)
Muhyettin Aslan (KD)
Ronnie Brorsson (S), Ordförande
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Fredrik Eriksson (SD)
Lars Åke Karlgren (V)
Marie Rask (S)
Karla Valdivieso (MP)
Kerstin Karlsson (L)
Jörgen Molin (M)
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande
Ulf Peter Johansson (SD)
Marielle Alvdal (FI)
Helene Andersson Novela (S)
Dag Wersén (M)
Mette H Johansson (L)
Anna-Lena Carlsson (C)
Anders Ekström (KD)
Bengt Simonsson Fröjd (S)
Morgan Gustafsson (SD)
Merry Johansson (S)
Bengt-Göran Bergstrand (M)
Mia Öster (V)
Leif Andersson (S)
Hans-Robert Hansson (L)
John Johansson (SD)
Andreas Hermansson (C)
Bengt Bivrin (MP)
Simone Fischer (M)
Ligia Morales Ahlgren (S)
David Holgersson (KD)
Sven Nilsson (SD)
Lena Sundberg (S)
Elisabeth Johansson (C)

Ersättare
Lars Erik Kristiansen (M)
Eva Borg (M)
Ola Persson (M)
Tore Lomgård (C)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Helena L´Estrade (L)
Jennie Persson (L)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Peter Nilsson (KD)
Johanna Ekeroth (S)
Jan Vidar Seljegren (S)
Rolf Pettersson (S)
Olle Westling (S)
Petra Hedström (S)
Besnik Obertinca (S)
Stellan Nilsson (V)
Kerstin Eriksson (V)
Andreas Nikkinen (MP)
Anders Karlsson (MP)
Sanja Lilli Gohlke (SD)
Eugenia Eriksson (SD)
Gunnel Nordberg Carlsson (SD)
Linda Nordin (FI)
Joar Alvdal (FI)
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2018-0603

KF § 2

Medborgarförslag om lift för personer med
funktionshinder i båthamnen

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden som ges delegation att
besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Märta Blomqvist har lämnat in ett medborgarförslag om ökad tillgänglighet i
Strömstad. Hon anger:
I Strömstads kommuns Folkhälsopolicy daterad 2010-05-20, under rubriken
Jämlika och jämställda levnadsvillkor står följande:
”I Strömstad ska tillgängligheten vara god för alla. Ett tillgängligt samhälle är en
tillgång för alla och bidrar till ökad trygghet, större möjligheter för fysisk aktivitet
samt deltagande i sociala aktiviteter.”
För personer med funktionshinder krävs fortfarande fler åtgärder i samhället så
att livet både vardag och fritid kan underlättas.
Strömstads kommun blev Årets båtkommun 2014. Att kunna ta ”en tur på sjön” är
inte alla förunnat, särskilt inte om man har ett funktionshinder. Hur komma ner i/
upp ur en liten eka för att åka med på fisketur.
Hon vill att Strömstad kommun anslår medel för att inskaffa och sätta upp en
lyftanordning i någon av småbåtshamnarna. Det behövs utrymme för
handikapparkering, samt en pir där till exempel rullstol kan ta sig fram, till
exempel vid Sjöräddningen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Märta Blomqvist

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

Öka tillgängligheten i Strömstad.

I Strömstads kommuns Folkhälsopolicy daterad 2010-05-20, under rubriken
Jämlika och jämställda levnadsvillkor står följande:

”I Strömstad ska tillgängligheten vara god för alla. Ett tillgängligt samhälle är en
tillgång för alla och bidrar till ökad trygghet, större möjligheter för fysisk
aktivitet samt deltagande i sociala aktiviteter.”

För personer med funktionshinder krävs fortfarande fler åtgärder i samhället så
att livet både vardag och fritid kan underlättas.

Strömstads kommun blev Årets båtkommun 2014.
Att kunna ta ”en tur på sjön” är inte alla förunnat, särskilt inte om man har ett
funktionshinder. Hur komma ner i/upp ur en liten eka för att åka med på
fisketur …..
HSO Strömstad vill att Strömstad kommun anslår medel för att inskaffa och
sätta upp en lyftanordning i någon av småbåtshamnarna. Det behövs utrymme
för handikapparkering, samt en pir där tex rullstol kan ta sig fram. (Tex vid
Sjöräddningen).

Märta Blomqvist, HSO Strömstad och Neuroförbundet Norra Bohuslän

( Jag har haft mailkontakt med hamnchef Niclas Samuelsson i frågan)

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0029

KF § 3

Medborgarförslag om att förbjuda
fyverkerier

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Ola Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där han förslår Strömstads
kommun
att inom kommunen förbjuda användandet av fyrverkerier,
att inleda samverkan med andra kommuner om att genomföra ett nationellt
sådant förbud, samt
att som ett led i denna samverkan kontakt SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting) i frågan.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ola Nilsson

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0049

KF § 4

Medborgarförslag om utökat korttidsboende
i Strömstads sjukhus lokaler med möjlighet
till jourläkare

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler på
Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra kommuner
inom VGR samt eventuellt Norge. Lokaler finns i den tomma byggnaden
Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att förslaget inarbetas
med det beslutet som fullmäktige tog den 13 december 2018 rörande ärendet
Friskare Vård.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

Från:
"Stein Rukin Online" <srukin@online.no>
Skickat:
Sat, 2 Feb 2019 18:35:22 +0100
Till:
"Ulrika Haugland" <ulrika.haugland@stromstad.se>
Cc:
"Ronnie Brorsson" <ronnie.brorsson@stromstad.se>;"Sven Moosberg ext"
<sven.moosberg@telia.com>;"lind.hasse@gmail.com" <lind.hasse@gmail.com>;"Monica Ekström"
<monicaekstroem@hotmail.com>
Ämne:
VS: Medborgarförslag korttidsboende
Bilagor:
IMG_0115.JPG, ATT00001.txt

Hei.
I vårt medborgerforslag om utøkning av korttidsboende mm. har det dessverre sneket seg inn en feil i siste avsnitt
idet "Jourstrømstad" feilaktig er anvendt mens det korrekt skal stå "undertegnede". Jeg ber om at dette ex officio blir
rettet ved at ordet "Jourstrømstad" strykes. Se vedlagte endring.
Dette endrer ikke realitetene i medborgerforslaget.
Mvh
Stein Rukin

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0070

KF § 5

Medborgarförslag om
informationsförbättringar mellan förskolor
och vårdnadshavare

Kommunfullmäktiges presidie förslag till beslut

att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden som ges
delegation att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Hammarström har inkommit med ett medborgarförslag och anger följande:
1. Jag skulle vilja att alla förskolorna inför en så kallad anhörighetspärm. Denna
pärm skall innehålla information om vem som får lov att hämta barnet.
2. Jag skulle vilja att alla förskolechefer skickar ut ett månadsmail. I detta
månadsmailet står det information om vad som har hänt i verksamhetsnivå samt
även på kommunnivå. Det skall även stå information om vad som skall hända (och
då väver de ihop det som har hänt med det som var planerat att göras). Detta är
ett sett att skapa transparens och en möjlighet för vårdnadshavarna att känna sig
delaktiga i förskolan.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Åsa Hammarström

Kommunfullmäktiges presidie förslag till beslut

att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för
beredning och beslut.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

Från: Åsa Hammarstrøm <asa.may.hammarstrom@gmail.com>
Skickat: den 19 januari 2019 20:59
Till: Kommun <kommun@stromstad.se>
Ämne: MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag
Jag kommer här med två förslag för att förbättra Strömstad
kommun.
Förslag nr 1.
Jag skulle vilja att alla förskolorna inför en så kallad
anhörighetspärm.
Denna pärm skall innehålla information om vem som får
lov att hämta barnet.
Förslag nr 2
Jag skulle vilja att alla förskolechefer skickar ut ett
månadsmail.
I detta månadsmailet står det information om vad som har
hänt i verksamhetsnivå samt även på kommunnivå. Det
skall även stå information om vad som skall hända (och då
väver de ihop det som har hänt med det som var planerat
att göras).
Detta är ett sett att skapa transparens och en möjlighet för
vårdnadshavarna att känna sig delaktiga i förskolan.
Med vänlig hälsning,
Åsa Hammarstrøm
Tjärnöbo Båtsmanstorpet
45296 Strömstad
0735071375
-Med vänlig hälsning, Åsa Hammarstrøm

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2018-0595

KF § 6

Medborgarförslag om att stärka Strömstad
kommuns engagemang i klimatomställningen

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Kristina Seiving med flera har inkommit med ett medborgarförslag och de föreslår
att Strömstads kommun
1. att en klimatomställningsplan tas fram för att kommunen ska göra sin del för
att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en
koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer
och uppnå nollutsläpp till år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export,
import, sjö- och flygtrafik. Satsningar bör exempelvis göras på
energieffektivisering och förnybara energikällor, på en elförsörjning som är helt
fossilfri, på att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik, på att minska
matens klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion i vårt närområde, på
klimatneutrala bostäder, på att främja hållbara konsumtionsmönster, på gröna
jobb och en klimatsmart välfärd.
2. att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom
kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i
motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner
och koldioxidbudgetar.
3. att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som
kommunen genom sina fonder har placeringar i. (se alternativ hos
Klimatkommunerna), och istället investerar i hållbara och fossilfria alternativ.
4. att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med
lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och
elever i kommunen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Kristina Seiving med flera.

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0100

KF § 7

Medborgarförslag om att alla beslut ska
fattas inom de planetära gränsernas ramar

Sammanfattning av ärendet

Lisbeth Sten har inkommit med ett medborgarförslag och förslår Strömstads
kommun att arbeta för
1. att alla beslut som tas inom kommunen ska prövas utifrån om de håller sig
inom de planetära gränsernas ramar eller inte. Vi vill att kommunen säger ja till
beslut som minskar utsläppen och stärker naturens egna ekosystem för
vår välfärd och livskvalitet. Vi vill att kommunen säger nej till alla beslut som leder
till ökade utsläpp och ökad belastning av ekosystemen.
2. att det bildas ett råd med sakkunniga som har till uppgift att göra prövningar
genom att granska föreslagna förslag och att ta fram beslutsunderlag, som tydligt
visar villka konsekvenser olika förslag har på klimatet och andra planetära gränser.
3. att kommunen utgår från en omställningsplan som visar hur Strömstad senast
år 2030 ska ha minskat utsläppen av koldioxid och våra ekologiska fotavtryck, till
en globalt sett hållbar nivå. Det innebär bland annat en fullständig avveckling av
användandet av fossila bränslen och en övergång till ett samhälle som endast
använder förnyelsebar energi.
4. att Strömstad genomför en ”matomställning” genom att prioritera satsningar
på närproducerade och ekologiskt hållbara livsmedel. Omställningen kan skapa
nya jobb i kommunen, inte minst för unga och utrikesfödda.
5. att kommunen enbart upphandlar livsmedel som bygger på en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar produktion och är 100 % hållbara. Det gäller i
första hand inom kommunens skolor och omsorg.
6. att det skapas förutsättningar för att utveckla hållbara lokala livsmedelskedjor,
från produktion till lagring, förädling, distribution och konsumtion. Hit hör också
utbildningsinsatser t.ex. yrkesutbildningar för arbeten inom hela kedjan.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Lisbeth Sten

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0102

KF § 8

Medborgarförslag om laddningsstation för
elmoped vid Strömstiernaskolan

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till tekniska nämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Albin Niklasson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår
Strömstads kommun att göra en laddningsstation vid mopedparkeringen vid
Strömstiernaskolan, med uttag så att man lätt kan ladda en elmoped eller elcykel
medans man är på skolan.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Albin Niklasson

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

Medborgarförslag

Hej!
Jag heter Albin Niklasson (14 år) och går på Strömstiernaskolan, och till sommaren så blir jag 15 och
då skall jag ta mopedkörkort. Det är så att jag har köpt en El moppe och jag skulle vilja lägga in ett
förslag om att göra en laddningsstation vid moped parkeringen vid skolan, med uttag så att man lätt
kan ladda en el moppe eller el cykel medans man är på skolan.

MVH: Albin Niklasson
Adress: nordby vollen 1
Mobil: 0736734430
E-post: Albin.niklasson@skola.stromstad.se

Ni får plublicera detta

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0104

KF § 9

Medborgarförslag om att utse och hylla olika
pristagare

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Märta Blomqvist har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att
Strömstads kommun vid lämpligt tillfälle, likt Tanums kommun, tackar alla
fiberföreningar för arbetet med fiberförsörjningen i Strömstads kommun, då
styrelsemedlemmarna i dessa har och har haft en stor arbetsbörda.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Märta Blomqvist

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bilagor:

martablomqvist50@gmail.com
Thu, 24 Jan 2019 15:19:50 +0100
"Kommun" <kommun@stromstad.se>
VB: Medborgarförslag
IMG_1914.JPG, Bifogad fil utan namn 00004.txt

Hej
I bifogade annonskopia kan vi läsa hur Tanums kommun utser och hyllar olika
pristagare. Under rubriken Tanum Tackar kan vi läsa att kommunen tackar
alla fiberföreningarna som arbetat med fiberförsörjningen i Tanums kommun.
Trevligt initiativ anser jag!
Mitt förslag är att Strömstads kommun, vid lämpligt tillfälle, gör likadant!
Vi har många fiberföreningar i vår kommun. Styrelsemedlemmarna i dessa har
och har haft en stor arbetsbörda. Resultaten är vad jag förstår mycket goda.
Jag är visserligen jävig såsom gift med en styrelsemedlem - och har då
upplevt arbetsuppgifterna på nära håll.
Med vänlig hälsning
Märta Blomqvist Väster Vik 2 452 97 Strömstad
-----Ursprungligt meddelande----Från: Märta Blomqvist <martablomqvist50@gmail.com>
Skickat: den 22 januari 2019 13:26
Till: martablomqvist50@gmail.com
Ämne:
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0413

KS § 22

Medborgarförslag om bildande av en
centrumförening

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun, tillsammans med närings- och föreningsliv, håller på att
organisera oss för en framtida organisation/arbetssätt inom platsvarumärke,
event och stadsutveckling. Tanken är att under 2019 arbeta fram riktlinjer för
denna organisation/arbetssätt och sjösätta den 2020. I detta pågående,
gemensamma samarbetet mellan såväl företagare, handlare, fastighetsägare och
kommun så förväntas frågor som traditionellt ligger inom en centrumförening
också behandlas inom den kommande organisationen. Utifrån befintlig situation
kommer inte Strömstads kommun att starta upp en centrumförening, utan
avvaktar pågående organisationsarbete. Det finns idag och också en befintlig
köpmannaförening samt en företagarförening som också behandlar
frågeställningar som kan uppkomma i en centrumförening. I och med denna
information anses medborgarförslaget behandlat och besvarat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Hans Friberg 2018-12-04
Medborgarförslaget
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-20 § 79
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16 § 15

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att medborgarförslaget anses besvarad.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning
Hans Friberg, 0526-191 69

2018-12-04

1 (2)
Dnr: KS/2018-0413

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om bildande av en centrumförening
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Att medborgarförslaget är behandlat och besvarat, i och med informationen om
pågående arbete mellan kommun och närings- och föreningsliv kring en
gemensam, framtida organisation kring stadsutveckling.

Sammanfattning av ärendet

Vi inom Strömstads kommun, tillsammans med närings- och föreningsliv, håller på
att organisera oss för en framtida organisation/arbetssätt inom platsvarumärke,
event och stadsutveckling. Tanken är att under 2019 arbeta fram riktlinjer för
denna organisation/arbetssätt och sjösätta den 2020. I detta pågående,
gemensamma samarbetet mellan såväl företagare, handlare, fastighetsägare och
kommun så förväntas frågor som traditionellt ligger inom en centrumförening
också behandlas inom den kommande organisationen. Utifrån befintlig situation
kommer inte Strömstads kommun att starta upp en centrumförening, utan
avvaktar pågående organisationsarbete. Det finns idag och också en befintlig
köpmannaförening samt en företagarförening som också behandlar
frågeställningar som kan uppkomma i en centrumförening.

Ärendet

Aktivitet Strömstad, som organisatoriskt ligger under Badanstaltens regi, har gjort
en plan för arbetet med stadsutveckling, event och varumärket under perioden
2018-2022. Denna plan är förankrad och beslutad av politiken. Planen omfattar:
2018
•
•
•
2020
•

•

En mottagarorganisation som arbetar med Abokning och fördelning av
tider i Strömstads idrottshallar och gymnastiksalar.
Externa event
Värdskapet i centrum.
En offensiv organisation för event, turism vad det gäller
Strömstadsbornas och föreningslivets egna verksamheter men också för
våra externa gäster
Extern medfinansiering krävs

2022
•

Har Strömstads kommun en sammanhållen organisation för
besöksnäring samt ett värdskap i internationell klass både vad det gäller

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
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KS - Administrativ avdelning
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•
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Strömstadsbornas och föreningslivets egna verksamheter men också för
våra externa gäster.
Extern medfinansiering krävs

Arbetet innehåller fyra grundstenar som samverkar: Platsutveckling i stadsmiljö,
Affärsutveckling och samverkan, Evenemang och aktiviteter samt Marknadsföring
och identitet.
Syftet är att skapa en win-win situation mellan kommun och närings- och
föreningsliv inom dessa områden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Hans Friberg 20181204

Hans Friberg

näringslivsutvecklare
0526-191 69
hans.friberg@stromstad.se

Beslutet skickas till

Anita och Michael Andersson
KS Diarie
Hans Friberg

Helene Evensen

utvecklingschef
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

"Anita Lundgren" <anita.rdengen@telia.com>
Fri, 31 Aug 2018 09:20:21 +0100
"Kommun" <kommun@stromstad.se>
MEDBORGARFÖRSLAG

MEDBORGARFÖRSLAG
FÖR ETT LEVANDE CENTRUM
Strömstad 20180831
En Centrumförening bör bildas som möjliggörs allsköns aktiviteter i
centrum nära lokaliteter t.e.x Barnens dag m.m
I Centrumföreningen bör ingå:
Kommunen,banker, fastighetsägare, föreningar,
näringsidkare m.m alla som har nytta och glädje av ett levande centrum
MVH
Anita och Michael Andersson
Permyrsvägen 5
452 90 STRÖMSTAD
0526-14740

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2018-0530

KF § 11

Val av styrelseledamöter (3) och revisor (2)
för Stiftelsen J E Johanssons fond

Valberedningens förslag till beslut

att för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen J E Johanssons fond
att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice
ordförande i revisionen som ersättare.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2018-0530

KF § 12

Val av styrelseledamöter (3) och revisor (2)
till Stiftelsen för Strömstads och Vette Härads
barnkoloniförenings fond

Valberedningens förslag till beslut

att för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd
samt ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen för Strömstads och
Vette Härads barnkoloniförenings fond
att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice
ordförande i revisionen som ersättare.

Beslutet skickas till
Diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0086

KF § 13

Avsägelse från uppdraget som ersättare i
Barn- och utbildningsnämnen

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att bevilja Johanna Johander (FI) entledigande från uppdraget som ersättare i
Barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Johanna Johander (FI) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0086

KF § 14

Tillsättande av ny ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att utse XX till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare till Barn- och utbildningsnämnden
efter Johanna Johander (FI) som avsagt sig uppdraget.

Beslutet skickas till

Barn- och utbildningsförvaltningen
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0521

KS § 21

Investeringsramar och borgen för bolagen
2019 - korrigering av tidigare beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadbyggen till 50.000 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 20.600 tkr till totalt 70.600 tkr.
att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadlokaler till 50.000 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 50.500 tkr till totalt 100.500 tkr.
att fastställa investeringsram 2019 för AB StrömstaNet till 4.500 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 8.000 tkr till totalt 12.500 tkr.
att reducera ram för borgensåtagande för AB Strömstadbyggen med 70.000 tkr till
totalt 924.600 tkr.
att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB Strömstadlokaler med 50.000 tkr till
totalt 538.500 tkr.
att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB StrömstaNet med 20.000 tkr till
totalt 100.000 tkr .

Sammanfattning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-13 beslöts att omfördela de
borgensramar som Strömstad Kommun tidigare beviljat för AB Strömstadbyggen,
AB Strömstadlokaler och AB StrömstaNet. Således ingen utökning av det totala
borgensåragandet.
Tyvärr blev den totala borgensramen för AB Strömstadbyggen och AB
Strömstadlokaler, efter omfördelningen felaktigt angiven. I övrigt var
omfördelningen korrekt beskriven.
Av denna anledning föreslås att korrigera det tidigare beslutet i
kommunfullmäktige 2018-12-13.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-09 av ekonomichef Carsten Sörlie
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09 § 10

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadbyggen till 50.000 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 20.600 tkr till totalt 70.600 tkr.
att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadlokaler till 50.000 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 50.500 tkr till totalt 100.500 tkr.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

att fastställa investeringsram 2019 för AB StrömstaNet till 4.500 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 8.000 tkr till totalt 12.500 tkr.
att reducera ram för borgensåtagande för AB Strömstadbyggen med 70.000 tkr till
totalt 924.600 tkr.
att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB Strömstadlokaler med 50.000 tkr till
totalt 538.500 tkr.
att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB StrömstaNet med 20.000 tkr till
totalt 100.000 tkr .

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

2019-01-09

1 (2)
Dnr: KS/2018-0521

Kommunstyrelsen

Investeringsramar och borgen för bolagen 2019
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadbyggen till 50.000 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 20.600 tkr till totalt 70.600 tkr.
att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadlokaler till 50.000 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 50.500 tkr till totalt 100.500 tkr.
att fastställa investeringsram 2019 för AB StrömstaNet till 4.500 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 8.000 tkr till totalt 12.500 tkr.
att reducera ram för borgensåtagande för AB Strömstadbyggen med 70.000 tkr till
totalt 924.600 tkr.
att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB Strömstadlokaler med 50.000 tkr till
totalt 538.500 tkr.
att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB StrömstaNet med 20.000 tkr till
totalt 100.000 tkr .

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-13 beslöts att omfördela de
borgensramar som Strömstad Kommun tidigare beviljat för AB Strömstadbyggen,
AB Strömstadlokaler och AB StrömstaNet. Således ingen utökning av det totala
borgensåragandet.
Tyvärr blev den totala borgensramen för AB Strömstadbyggen och AB
Strömstadlokaler, efter omfördelningen felaktigt angiven. I övrigt var
omfördelningen korrekt beskriven.
Av denna anledning föreslås att korrigera det tidigare beslutet i
kommunfullmäktige 2018-12-13.

Carsten Sörlie

Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Per-Olof Hermansson

Kommundirektör
0562- 190 55
per-olof.hermansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
AB Strömstadbyggen
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AB Strömstadlokaler
AB StrömstaNet
Carsten Sörlie, Ekonomi- och IT-chef
Diana Johansson, Redovisningsansvarig

2 (2)
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2019-0046

KS § 25

Revidering av reglementen för nämnder och
styrelse

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att anta reviderade gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads
kommuns nämnder, reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden,
tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Samtliga reglementen har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium setts
över för att aktualitetsförklaras efter valet 2018. De förändringar som föreslås är
att samtliga nämnder ges rätt att fritt införa och avskaffa de utskott nämnden
önskar. Kommunfullmäktige tar endast ställning till att det ska finnas ett
arbetsutskott under kommunstyrelsen. Texterna har även redigerats för att
tydliggöras, stämma överens med varandra och med kommunfullmäktiges
arbetsordning samt med hänvisningar till nya kommunallagen (2017:725).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-15 av tf kommundirektör Per-Olof Hermansson
Förslag till reviderat gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads
kommuns nämnder
Förslag till reviderat reglemente kommunstyrelsen
Förslag till reviderat reglemente miljö-och byggnämnden
Förslag till reviderat reglemente tekniska nämnden
Förslag till reviderat reglemente barn- och utbildningsnämnden
Förslag till reviderat reglemente socialnämnden
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09 § 12

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att anta reviderade gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads
kommuns nämnder, reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden,
tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS
Per-Olof Hermansson, 0526-19055

2019-01-15

1 (5)
Dnr: KS/2019-0046

Kommunstyrelsen

Revidering av reglementen
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att anta reviderade gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads
kommuns nämnder, reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden,
tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Samtliga reglementen har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium setts
över för att aktualitetsförklaras efter valet 2018. De förändringar som bland annat
föreslås är att kommunfullmäktige endast tar ställning till att det ska finnas ett
arbetsutskott under kommunstyrelsen i övrigt får nämnderna själv besluta om de
vill inrätta ett eller flera utskott. Texterna har även redigerats för att tydliggöras,
stämma överens med varandra och med kommunfullmäktiges arbetsordning samt
med hänvisningar till nya kommunallagen (2017:725).

Ärendet

Nedanstående är en kortfattad beskrivning av de huvudsakliga revideringar som
gjorts.
Gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads kommuns nämnder
1 § Kommunstyrelsen har ersatts av krisledningsnämnden då det är denna som
kan fatta beslut vid extraordinära händelser.
3 § har tagits bort då det som stod i den framgick av 4 §.
5§ föreslås kommunstyrelsen vara anställningsmyndighet istället för nämnd.
Detta ger en tydligare organisation då det är kommunstyrelsen som i gällande
reglemente är kommunens centrala arbetsgivarpart som hanterar frågor om
exempelvis omplaceringsskyldighet, kollektivavtal och avgör frågor om tolkning
och tillämpning av lag.
18 § Sveriges kommuner och landsting (SKL) anser att en annan formulering bör
användas när det inte finns ett etablerat majoritetsförhållande. Följande
alternativ föreslås: En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till
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tjänstgöring framför annan ersättare oberoende av turordningen, om denne
tjänstgör inom sitt eget parti.
29-32 §§ skrivs om då fullmäktige föreslås endast ta ställning till att
kommunstyrelsen har ett arbetsutskott i övrigt får nämnderna själva bestämma
om de vill ha ett eller flera utskott. Skrivelserna omfattar även presidium då dessa
efter förändringen i kommunallagen 2018 får ta beslut på delegation och kan
lämna förslag till beslut. Det föreslås också att utskotten/presidierna i alla
ärenden alltid ska föra protokoll och vid behov lägga fram förslag till beslut till
nämnden. Vidare föreslås att ordförande ska ansvara för kallelsen som ska
innehålla tid och plats för mötet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
35 § föreslås även oppositionsrådet, det vill säga andre vice ordföranden, och
kommundirektören få närvarorätt på samtliga nämnders sammanträden.
Kommunstyrelsens reglemente
3 § följande formulering läggs till enligt SKL:s förslag till reglemente: ha uppsikt
över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag
eller författning.
8 § under Personal och arbetsgivarfrågor har punkterna 1, 2, 6, 7, 9 och 12 helt
eller delvis tagits bort då dessa punkter framgår av att kommunstyrelsen nu
föreslås vara anställningsmyndighet.
8§ Övrig verksamhet har 11 p tagits bort då det är ett krav att det är högsta
beslutande instans som utser ombud för att de så kallade kontroll- och
verksamhetskriterierna ska kunna vara uppfyllda (Teckal-kriterier).
9 § punkt 6 har ändrats så att redovisning av motioner och medborgarförslag sker
två gånger per år i enlighet med fullmäktiges arbetsordning. En ny punkt 7
föreslås även för att en gång per år rapportera eventuell avtalssamverkan med
fullmäktige 11 §
11 § har formuleringen styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt
hemvärnsförordningen (1997:146) tagits bort då det inte finns något
hemvärnsråd i Strömstads kommun.
18 § tas bort då detta regleras i 8 §.
19 § uppdateras för att följa dataskyddsförordningen (gdpr).
26 § görs ett tillägg att styrelsens ordförande också ska främja samverkan med de
kommunala bolagen
29 § enligt SKL bör en annan formulering användas när det inte finns ett etablerat
majoritetsförhållande. Följande alternativ föreslås:

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS

2019-01-15

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan
ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
30 § här föreslås samma formulering som i motsvarande paragraf i de
gemensamma reglementsbestämmelserna .
31 § tas bort då detta framgår av 29 §.
41-47§§ skrivs om då fullmäktige föreslås endast ta ställning till att
kommunstyrelsen har ett arbetsutskott. Skrivelserna omfattar även presidium då
dessa efter förändringen i kommunallagen 2018 får ta beslut på delegation och
kan lämna förslag till beslut. Det föreslås också att utskotten/presidierna i alla
ärenden ska föra protokoll och vid behov lägga fram förslag till beslut till
styrelsen. Vidare föreslås att ordförande ska ansvara för kallelsen som ska
innehålla tid och plats för mötet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
49 § har redigerats då skrivelsen även avsåg nämndernas rätt att reglera närvaro
vilket framgår av de gemensamma reglementsbestämmelserna.
Miljö-och byggnämnden
3§ första punkten görs tillägget att miljö- och byggnämnden ska samråda med
kommunstyrelsens arbetsutskott om tveksamhet råder om detaljplaner och
områdesbestämmelser är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
8 § tas bort då kommunfullmäktige föreslås endast ta ställning till att
kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott. Nämnden beslutar således helt själv
om den vill ha ett eller flera utskott.
9§ ordförande föreslås även främja samverkan med kommunala bolag.
Tekniska nämnden
2 § sjätte punkten görs tillägget att tekniska nämnden ska samråda med
kommunstyrelsens arbetsutskott om tveksamhet råder om ärendet faller inom
exploateringsverksamheten, om marken är av är av strategisk betydelse för
kommunen eller att frågan är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
4 § antalet ledamöter ändras från 5 till 7 enligt beslut av kommunfullmäktige.
5 § tas bort då kommunfullmäktige föreslås endast ta ställning till att
kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott. Nämnden beslutar således helt själv
om den vill ha ett eller flera utskott.
6 § ordförande föreslås även främja samverkan med kommunala bolag.
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Barn- och utbildningsnämnden
4 § tas bort då kommunfullmäktige föreslås endast ta ställning till att
kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott. Nämnden beslutar således helt själv
om den vill ha ett eller flera utskott.
5 § ordförande föreslås även främja samverkan med kommunala bolag.
Socialnämnden
4 § tas bort då kommunfullmäktige föreslås endast ta ställning till att
kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott. Nämnden beslutar således helt själv
om den vill ha ett eller flera utskott.

5 § ordförande föreslås även främja samverkan med kommunala bolag.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderat gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads
kommuns nämnder
Förslag till reviderat reglemente kommunstyrelsen
Förslag till reviderat reglemente miljö-och byggnämnden
Förslag till reviderat reglemente tekniska nämnden
Förslag till reviderat reglemente barn- och utbildningsnämnden
Förslag till reviderat reglemente socialnämnden
Gällande gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads kommuns
nämnder antaget 2018-06-19
Gällande reglemente kommunstyrelsen antaget 2018-06-19
Gällande reglemente miljö-och byggnämnden antaget 2018-06-19
Gällande reglemente tekniska nämnden antaget 2018-06-19
Gällande reglemente barn- och utbildningsnämnden 2018-06-19
Gällande reglemente socialnämnden antaget 2016-11-24
Tjänsteskrivelse 2019-01-15

Per-Olof Hermansson

Kommundirektör
0526-19055
per-olof.hermansson@stromstad.se
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Inledande bestämmelser
1§
Utöver vad som är föreskrivet i kommunallagen, övriga tillämpliga speciallagar samt i nämndspecifika
reglementen gäller detta reglemente. För kommunstyrelsen gäller dock endast vad som är
föreskrivet i reglemente för styrelsen. Om ett nämndreglemente eller särskilt fullmäktigebeslut
innehåller någon bestämmelse som avviker från detta reglemente gäller den bestämmelsen.
Krisledningsnämnden kan vid extraordinär/särskild händelse komma att fatta beslut inom nämnds
verksamhetsområde (se vid var tid gällande krisledningsplan).
2 § Uppdrag och verksamhet
Nämnd ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt
beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
3 § Organisation inom respektive nämnds verksamhetsområde


Nämnd ska följa av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer för sin verksamhet.




Nämnds verksamhet ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser.
Nämnd ansvarar för att dess organisation är tydlig och att den bedrivs på ett ändamålsenligt
och effektiv sätt med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och
andra författningar för verksamheten.
Nämnd och förvaltning ska följa de administrativa rutiner, råd och föreskrifter för
kommunens olika verksamheter som beslutas av fullmäktige eller styrelsen.



4 § Personal
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och anställningsmyndighet. Nämnderna har hand
om och ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom respektive nämnds
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § Personal- och arbetsgivarfrågor i
kommunstyrelsens reglemente.
5 § Personuppgifter
Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet samt utser dataskyddsombud för sin verksamhet.
6 § Bemyndigande och allmänna uppgifter
Nämnd har inom sitt verksamhetsområde rätt:







att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden, vilka ingår i
nämndens verksamhetsområde, eller i annat fall när det följer av lag eller annan författning
eller av beslut av fullmäktige
att träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal om inte annat följer av lag eller fullmäktiges beslut
att inom ramen för beviljade anslag inrätta och lönesätta befattningar med beaktande av
utarbetade styrdokument.
att inom de riktlinjer fullmäktige fastställt, bestämma om nämndens verksamhets
organisation
nämnd beslutar om delegation inom sitt verksamhetsområde
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7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnd ska 3 gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem

•
•
•

i reglemente,
genom särskilt uppdrag
genom finansbemyndigande (exempelvis ramanslag).

Nämnd ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen
som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
8 § Information och samråd
• Nämnd har ansvaret för information om sin verksamhet till allmänheten.

• Nämnd ska tillse att den är så informerad att den kan ta sitt ansvar för verksamheten.
• Nämnd ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan
begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunens övriga nämnder.

•

Nämnd får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder när det behövs för att kunna
fullgöra sina uppgifter.

•

Nämnd skall fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnat till
nämnden.

9§
Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd (andre vice ordförande) ska från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnd ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds
verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnd
beslutar om formerna för samrådet.
10 § Arbetsmiljöansvar
Respektive nämnd ansvarar inom sitt verksamhetsområde för
 arbetsmiljön.
 arbetsmiljöfrågor som påverkas av nämndens verksamhetsbeslut
 att se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar av nämndens
verksamhet och organisation.
 att se till att erforderliga åtgärder avseende arbetsmiljön vidtas vid förändringar av nämnds
verksamhet och organisation
11 § Medborgarförslag
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnd att fatta beslut om, ska om möjligt beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
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Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett
medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det
att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte
har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista möte
före 30 juni och sista mötet före 31 december. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut
ska fattas, bör förslagsställaren underrättas. Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett
ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i
överläggningarna i ärendet, men inte när beslut fattas utom i de fall som anges i KL 6 kap 25 § tredje
stycket.

Nämndernas arbetsformer
12 § Mandattid för ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare i nämnderna väljs, om inte annat är särskilt föreskrivet, för fyra år, räknat
från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum.
13 § Presidium
Nämnderna ska ha ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande.
Fullmäktige väljer presidiet.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs.
14 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att
1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. vid behov kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörandet av dessa uppgifter.
15 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
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16 § Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska
själv eller genom gruppledare för sitt parti snarast kalla den ersättare som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan kallats in.
17 § Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in, som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges
protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till
protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende
av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
18 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit sin tjänstgöring under ett sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör ett annat parti.
19 § Sammanträdena
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas
om beslutet.
20 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste
ledamoten vara ålderspresident.
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Kallelsen med föredragningslista, med uppgift om tid och plats för sammanträdet, ska
elektroniskt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen.
undantagsfall får kallelse ske på annat sätt
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

21 § Offentliga sammanträden
Nämnd får besluta om offentliga sammanträden.
22 § Sammanträde på distans
Nämnd får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
23 § Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från oppositionen. Nämnden kan besluta att en
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska då redovisas skriftligt vid
sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
24 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
25 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Nämnd ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt
gällande bestämmelser.
Nämnd ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen
bedöms nödvändig.
26 § Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnd sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden
beslutar.
27 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordförandena och vid förfall för dessa den ledamot som nämnden utser.
Nämnd får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv
underteckna handlingar på nämndernas vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas
med anledning därav, undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall,
kontrasigneras av den som utses därtill.
28 § Utskott
Nämnderna får själva inrätta och avskaffa ett eller flera utskott.
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Nämnden väljer, bland nämndens ledamöter och ersättare, ledamöter och ersättare i utskotten för
samma tid som de invalts i nämnden. Nämnden väljer även bland utskottets ledamöter en ordförande
och en vice ordförande.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
Är ledamot av utskott hindrad att delta i ett sammanträde ska ledamoten kalla ersättare.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda turordningen. Avgår en
ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast
förrättas.
29 § Utskott och presidiets uppgifter och beredning
Nämnd ska fastställa en delegationsordning för sitt utskott/presidium.
Vid utskotts-/presidiesammanträde ska protokoll föras.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet/presidiet om
beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till
utskottet/presidiet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet/presidiet.
När ärendet beretts ska utskottet/presidiet vid behov lägga fram förslag till beslut.
30 § Tid för sammanträde med utskott/presidiet samt beslutsförhet
Utskottet/presidiet sammanträder på dag och tid som varje utskott/presidium bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som
ska behandlas. Utskottet/presidiet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
31 § Jäv, tjänstgöring, justering och reservation i utskott/presidium
I fråga om jäv, ledamot som avbrutit tjänstgöring, justering av protokoll och reservation gäller vad
som i detta reglemente är föreskrivet för nämnd.
32 § Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd (andre vice ordförande) och kommundirektör har rätt
att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver, om
särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Den
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och
särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i
överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Rätten att delta gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.
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Inledande bestämmelser
1§
Utöver vad som är föreskrivet i kommunallagen, övriga tillämpliga speciallagar samt i nämndspecifika
reglementen gäller detta reglemente. För kommunstyrelsen gäller dock endast vad som är
föreskrivet i reglemente för styrelsen. Om ett nämndreglemente eller särskilt fullmäktigebeslut
innehåller någon bestämmelse som avviker från detta reglemente gäller den bestämmelsen.
Kommunstyrelsen kan vid särskild händelse komma att fatta beslut inom nämnds
verksamhetsområde (se ledningsplan antagen av fullmäktige (2011-02-17 § 85).
2 § Uppdrag och verksamhet
Nämnd ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt
beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
3 § Organisation inom respektive nämnds verksamhetsområde
Nämnd ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige
fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
4§


Nämnd ska följa av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer för sin verksamhet.




Nämnds verksamhet ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser.
Nämnd ansvarar för att dess organisation är tydlig och att den bedrivs på ett ändamålsenligt
och effektiv sätt med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och
andra författningar för verksamheten.
Nämnd och förvaltning ska följa de administrativa rutiner, råd och föreskrifter för
kommunens olika verksamheter som beslutas av fullmäktige eller styrelsen.



5 § Personalansvar
Nämnd är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med undantag för
förvaltningschefer som anställs av kommunstyrelsen i samråd med berörd nämnd. Nämnderna har
hand om och ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom respektive nämnds
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § under personal- och
arbetsgivarfrågor i kommunstyrelsens reglemente.
6 § Personuppgifter
Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet samt utser dataskyddsombud för sin verksamhet.
7 § Bemyndigande och allmänna uppgifter
Nämnd har inom sitt verksamhetsområde rätt:




att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden, vilka ingår i
nämndens verksamhetsområde, eller i annat fall när det följer av lag eller annan författning
eller av beslut av fullmäktige
att träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal om inte annat följer av lag eller fullmäktiges beslut
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att inom ramen för beviljade anslag inrätta och lönesätta befattningar med beaktande av
utarbetade styrdokument.
att inom de riktlinjer fullmäktige fastställt, bestämma om nämndens verksamhets
organisation
nämnd beslutar om delegation inom sitt verksamhetsområde

8 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnd ska 3 gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som fullmäktige
har lämnat till dem

•
•
•

i reglemente,
genom särskilt uppdrag
genom finansbemyndigande.

Nämnd ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen
som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
9 § Information och samråd
• Nämnd har ansvaret för information om sin verksamhet till allmänheten.

• Nämnd ska tillse att den är så informerad att den kan ta sitt ansvar för verksamheten.
• Nämnd ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan
begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunens övriga nämnder.

•

Nämnd får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder när det behövs för att kunna
fullgöra sina uppgifter.

•

Nämnd skall fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnat till
nämnden.

10 §
Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska från nämnd erhålla den information och
det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift
för vilken sekretess råder.
Nämnd ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds
verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnd
beslutar om formerna för samrådet.
11 § Arbetsmiljöansvar
Respektive nämnd ansvarar inom sitt verksamhetsområde för
 arbetsmiljön.
 arbetsmiljöfrågor som påverkas av nämndens verksamhetsbeslut
 att se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar av nämndens
verksamhet och organisation.
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se till att erforderliga åtgärder avseende arbetsmiljön vidtas vid förändringar av nämnds
verksamhet och organisation

12 § Medborgarförslag
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnd att fatta beslut om, ska om möjligt beredas så
att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett
medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det
att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte
har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i juni och december.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara
när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna i ärendet, men inte när beslut fattas
utom i de fall som anges i KL 6 kap 25 § tredje stycket.
Nämndernas arbetsformer
13 § Mandattid för ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare i nämnderna väljs, om inte annat är särskilt föreskrivet, för fyra år, räknat
från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum.
14 § Presidium
Nämnderna ska ha ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande om inte annat framgår av reglemente för respektive nämnd.
Fullmäktige väljer bland respektive nämnds ledamöter presidiet.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs.
15 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att
1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. vid behov kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörandet av dessa uppgifter.
16 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
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fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
17 § Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska
själv eller genom gruppledare för sitt parti snarast kalla den ersättare som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan kallats in.
18 § Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in, som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges
protokoll från valet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare
som kommer längre ner i turordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till
protokollet.
19 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit sin tjänstgöring under ett sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör ett annat parti.
20 § Sammanträdena
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas
om beslutet.
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21 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste
ledamoten vara ålderspresident.
* Kallelsen med föredragningslista, med uppgift om tid och plats för sammanträdet, ska elektroniskt
tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen.
* I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt
* Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
22 § Offentliga sammanträden
Nämnd får besluta om offentliga sammanträden.
23 § Sammanträde på distans
Nämnd får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
24 § Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från oppositionen. Nämnden kan besluta att en
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska då redovisas skriftligt vid
sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
25 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
26 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Nämnd ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt
gällande bestämmelser.
Nämnd ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen
bedöms nödvändig.
27 § Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnd sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden
beslutar.
28 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordförandena och vid förfall för dessa den ledamot som nämnden utser.
Nämnd får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv
underteckna handlingar på nämndernas vägnar.
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Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas
med anledning därav, undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall,
kontrasigneras av den som utses därtill.
29 § Nämnder med utskott
Fullmäktige har beslutat att det ska finnas arbetsutskott under miljö- och byggnämnden,
omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden samt hur många ledamöter och ersättare det
ska finnas i respektive utskott. Ordförande och vice ordförandena i respektive nämnd är tillika
ordförande och vice ordföranden i respektive arbetsutskott.
Övriga ledamöter och ersättare i utskottet utses av nämnden.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes
uppgifter.
I tekniska nämnden finns ett av fullmäktige utsett presidium bestående av ordförande och vice
ordförande i nämnden.
30 §
Nämnderna får också själva inrätta och avskaffa ytterligare utskott utöver de som fullmäktige
beslutat om. De utskott som fullmäktige beslutat att en nämnd ska ha får inte avskaffas av nämnden.
31 § Arbetsutskottens uppgifter, beredning
Nämnd skall fastställa en delegationsordning för sitt arbetsutskott. De ärenden som ska avgöras av
nämnden i dess helhet skall beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller
förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts skall utskottet vid behov lägga fram förslag till beslut till nämnden.
32 § Ersättare
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
Är ledamot av utskott hindrad att delta i ett sammanträde ska ledamoten kalla ersättare.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utses vid proportionellt val, ska fyllnadsval
snarast förrättas.
33 § Tid för sammanträde med utskott samt beslutsförhet
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får
handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
34 § Jäv, tjänstgöring, justering och reservation i utskott
I fråga om jäv, ledamot som avbrutit tjänstgöring, justering av protokoll och reservation gäller vad
som i detta reglemente vad som är föreskrivet för nämnd.
35 § Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i
överläggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av
kommunstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att
få sin mening antecknad i protokollet.
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Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och
särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i
överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Rätten att delta gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.
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Styrelsens uppgifter
1 § Allmänt om styrelsens uppgifter
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter dess utveckling och dess ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det
arbetet med att ta fram erforderliga styrdokument för kommunens (styrfunktion) verksamheter.
Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor inom den kommunala verksamheten som kan inverka på
kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt fortlöpande i samråd med nämnderna följa
upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter och sådana uppgifter som inte lagts på
annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av
kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
2 § Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
3 § Styrelsens övergripande uppgifter
Styrelsen ska
1. leda arbetet med strategiska utvecklingsfrågor för kommunen, utveckling av den kommunala
demokratin, medborgar- och brukarinflytande samspelet mellan politik och verksamheter,
2. leda arbetet med att genomföra och samordna fullmäktiges övergripande visioner och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt
göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
3. utöva uppsikt över övriga nämnders beslut,
4. ha ett övergripande ansvar för interna och externa säkerhetsfrågor i kommunen,
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med
vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
12. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning
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Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana
ärenden.
4 § Företag och stiftelser
Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av
uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är
uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast under mars månad i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som kommunen helt eller delvis äger 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,
6. svara för att tillvarata 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
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund
som kommunen är medlem i.
6 § Kommunstyrelsens verksamhet
Inom styrelsens ansvarsområde ingår även att ansvara för samt utveckla, leda och samordna bland
annat verksamheter inom följande områden;
 utveckling av den kommunala demokratin
 strategiska utvecklingsfrågor
 medborgar- och brukarinflytande
 samspel mellan politik och förvaltningar
 genomförandet av fullmäktiges visioner och mål
 övergripande arbetet med jämställdhets- mångfalds- och integrationsfrågor
 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik
 övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor i kommunorganisationen samt samverkan enligt
arbetsmiljölagen
 arbetsmiljön inom den egna verksamheten
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling
 övergripande ansvaret för kommunens organisation och dess utveckling
 kommunens styrdokument, policys och författningssamling
 folkhälsa och brottsförebyggande arbete
 kultur- och fritidsfrågor.
 I samverkan med barn- och utbildningsnämnden ordna kultur- och fritidsaktiviteter för barn
och ungdom,
 fritidsgårdsverksamhet i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden

3







































ansvar för övergripande planering för friluftsliv
kommunens ekonomiska och finansiella utveckling
ansvara för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk
planering
prövning och beviljande av planbesked för planer samt prioritering av arbetet med planerna
tillse att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls och aktivt bevaka
fastighetsmarknaden i kommunen samt bevaka att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas
besluta om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet
eller fastighetsdel för högst 100 prisbasbelopp i de ärenden som faller inom ramen för
exploateringsverksamheten samt som är av strategisk betydelse för kommunen. Undantaget
är ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fastställa priser på bostadstomter som ska försäljas via tomtkön inom ramen för
exploateringsverksamheten
fastställa priser samt försälja verksamhetsmark inom ramen för exploateringsverksamheten
initiera och ansvara för exploateringsverksamheten och därmed sammanhängande
utbyggnad av allmänna anläggningar såsom gator, gång- och cykelvägar, parker och vaanläggningar
tillskapa rätt för eller belasta kommunal fastighet med servitut, inom ramen för
exploateringsverksamheten
belasta kommunal fastighet eller ingå avtal till förmån för kommunen avseende arrenden
och nyttjanderätter för en upplåtelsetid mellan 11-20 år
upplåta tomträtt inklusive omprövning av tomträttsavgälder
handlägga ärenden angående gatukostnad och gatukostnadsersättning enligt PBL
ansöka om lantmäteriförrättningar, vara kommunens ombud i sådana förrättningar som
faller under styrelsens ansvarsområde
lokalförsörjning
hållbar utveckling och strategiska miljöfrågor
kollektivtrafik
svara för kommunal energiplanering enligt lag samt främja god energihushållning
regionala, nationella och internationella frågor
näringslivs- och turismfrågor samt landsbygdsutveckling
sysselsättning och arbetsmarknad
central informationsverksamhet
marknadsföring av kommunen
upphandling
försäkringsfrågor
lotteritillstånd
beredskapsplanering
säkerhets- och riskhanteringsarbete
överförmyndarverksamheten
ägarfrågor som rör de kommunala bolagen
arkivfrågor
telefoni, kontorsservice och växel för samtliga förvaltningar
kommunens centrala IT verksamhet och övergripande IT strategier
kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem,
e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem,
förtroendemannaregister och andra kommungemensamma system,
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registeransvar för de personregister som styrelsen förfogar över i sin verksamhet
kommunens statistik

Styrelsen har även hand om de förvaltnings-, verksamhetsuppgifter samt verkställighetsuppgifter i
övrigt, som inte uppdragits åt annan nämnd.
Ekonomi- och medelsförvaltning
7 § Ekonomi
Styrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för
denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också
att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
3. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
4. handha kommunens stiftelser och donationsförvaltning samt att placera medel som ingår i
stiftelserna och donationer i enlighet med kommunens donationspolicy samt efter samtycke
från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den
nämnden,
5. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
6. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
7. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
8. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser,
9. ge anvisningar om attest och utanordning,
10.svara för nämndövergripande upphandlingar av varor och tjänster samt för styrelsens egen
verksamhet.
Delegering från fullmäktige
8 § Personal- och arbetsgivarfrågor
Styrelsen är kommunens anställningsmyndighet, personalorgan och pensionsmyndighet. Styrelsen är
kommunens företrädare som arbetsgivare och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Styrelsen ska ansvara för och besluta i frågor
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid
bland annat att;
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller enligt 11-14
och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
3. besluta om stridsåtgärd,
4. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
5. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
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6. bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom kommunen,
7. inom riktlinjer som fullmäktige fastställt besluta om styrelsens förvaltningsorganisation,
8. utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,
9. samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för kompetens-försörjning,
ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och
jämställdhetsfrågor,
10. ha det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor i kommunorganisationen; leda och samordna
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete samt samverkan enligt arbetsmiljölagen,
11. ansvara för arbetsmiljön för den egna verksamheten
12. initiera och samordna det administrativa utvecklingsarbetet i kommunen bland annat vad avser
organisatoriska frågor.
Ekonomi
Styrelsen ska bland annat besluta i följande grupper av ärenden
1. ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de riktlinjer
som fullmäktige fastställt,
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,
4. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa
överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
avtal,
5. besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i
investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i budgeten.
Övrig verksamhet
Styrelsen ska bland annat besluta i följande grupper av ärenden:
1. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2. utfärdande av administrativa rutiner och föreskrifter för kommunens olika verksamheter
3. besluta om rutiner för publicering av nämndernas dokument
4. avge yttrande enligt kameraövervakningslagen (2013:460)
5. tillstånd att använda kommunens vapen,
6. kommunens beredskapsplanering
7. kommunens försäkringsfrågor
8. avge yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när
tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen skall därvid om möjligt
samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet,
9. frågor rörande avtal om flyktingmottagning,
10. övergripande kultur- och fritidsverksamhet
11. själv eller genom ombud i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för
kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal,
12. utse dataskyddsombud.
13. vid oenighet medla mellan nämnder/bolag i syfte att finna den för kommunen gynnsammaste
lösningen.
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Rätt att besluta i styrelsens ställe regleras i särskild delegationsordning antagen av styrelsen eller i
särskilda beslut.
Uppföljningsfunktionen
9 § Styrelsens uppföljning
Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas
mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
6. två gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redogörelsen ska göras på fullmäktiges sista möte före 30 juni och sista mötet före 31 december,
7. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL
eller enligt annan lag eller författning.
Särskilda uppgifter
10 § Processbehörighet
Styrelsen 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 författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller
också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige
beslutar att själv föra talan i målet.
11 § Krisledning och höjd beredskap
Vid höjd beredskap ansvarar styrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som
kommunen ska bedriva.
Ansvaret för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar
och höjdberedskap (krisledningsnämnd) åvilar en av fullmäktige i särskild ordning vald
Krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
12 § Uppgifter enligt speciallagstiftning





styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:457) om arbetslöshetsnämnd
styrelsen är kommunens patientnämnd enligt lagen (1998:1656).
styrelsen ansvarar enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627) för kommunens skydd och tillsyn
av säkerhetsskyddet.
styrelsen prövar tillstånd i frågor om tillstånd enligt Lotterilagen (1994:1000).
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13 § Arkivmyndighet
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i ett av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
14 § Anslagstavla och webbplats
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för
kommunens externa och interna webbplats.
15 § Författningssamling
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
16 § Uppdrag och verksamhet
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning.
Styrelsen ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut
– har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa
givna uppdrag och angivna riktlinjer.
17 § Organisation inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
18 § Behandling av personuppgifter
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är
gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i styrelsens registerförteckning enligt
artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen ska utse dataskyddsombud.
19 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som
fullmäktige har lämnat till dem

•
•
•

i reglemente,
genom särskilt uppdrag
genom finansbemyndigande (exempelvis ramanslag).

Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen
som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
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20 § Information och samråd
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds
verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
21 § Medborgarförslag
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt beredas så
att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett
medborgarförslag.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det
att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte
har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i juni och december.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Styrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara
när styrelsen behandlar ärendet och delta i överläggningarna i ärendet men inte när beslut fattas.
Undantag är de fall som anges i 6 kap 25 § 3st KL.

Arbetsformer
22 § Sammansättning, mandattid för ledamöter och ersättare
Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ledamöter och ersättare i styrelsen väljs, om inte
annat är särskilt föreskrivet, för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av
fullmäktige har ägt rum.

23 § Presidium
Styrelsen ska ha ett presidium som består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande.
Presidiet väljs av fullmäktige bland styrelsens ledamöter.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs.
24 § Kommunalråd
Sedan val av styrelsen skett utser fullmäktige ett kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande ska
vara kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
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25 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att

1. leda styrelsens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen,
6. bevaka att styrelsen beslut verkställs.
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder, fullmäktige samt de
kommunala bolagen
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörandet av denna uppgift.
26 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter
27 § Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska
själv eller genom gruppledare för sitt parti snarast kalla den ersättare som står i tur att
tjänstgöra, som inte redan kallats in.
28 § Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges
protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till
protokollet.
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En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende
av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.
29 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit sin tjänstgöring under ett sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör ett annat parti.
Sammanträdena
30 § Tidpunkt
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas
om beslutet.
31 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste
ledamoten vara ålderspresident.




Kallelsen med föredragningslista, med uppgift om tid och plats för sammanträdet, ska
elektroniskt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

32 § Offentliga sammanträden
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden.
33 § Sammanträde på distans
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att
inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller ljud.
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
34 § Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Styrelsen kan besluta att en paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och
justeras av ordföranden och en ledamot.
35 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
36 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt
gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.
37 § Delgivningsmottagare
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, förvaltningschefen eller annan
anställd som styrelsen beslutar.
38 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av den som styrelsen utser. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv
underteckna handlingar på styrelsens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas
med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall,
kontrasigneras av den som utses därtill.
39 § Kommunstyrelsens arbetsutskott
Inom styrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha en samordnande och
övergripande ledningsfunktion av hela det politiska arbetet och bland annat vara koordinator mellan
styrelse, nämnder, kommunala bolag och beredningar inom styrelsens ansvarsområde.
Arbetsutskottet är kommunens budgetberedning.
40 § Utskott
Styrelsen får själv inrätta och avskaffa ytterligare utskott. Det arbetsutskott som fullmäktige beslutat
att styrelsen ska ha får inte avskaffas av styrelsen.

12

Styrelsen väljer, bland styrelsens ledamöter och ersättare, ledamöter och ersättare i utskotten för
samma tid som de invalts i styrelsen. Styrelsen väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och
en vice ordförande.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
Är ledamot av utskott hindrad att delta i ett sammanträde ska ledamoten kalla ersättare.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår en
ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast
förrättas.
41 § Utskott och presidiets uppgifter och beredning
Styrelsen ska fastställa en delegationsordning för sitt utskott/presidium.
Vid utskotts-/presidiesammanträde ska protokoll föras.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet/presidiet om
beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till
utskottet/presidiet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet/presidiet.
När ärendet beretts ska utskottet/presidiet vid behov lägga fram förslag till beslut.
42 § Tid för sammanträde med utskott/presidium samt beslutsförhet
Utskottet/presidiet sammanträder på dag och tid som varje utskott/presidium bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som
ska behandlas Utskottet/presidiet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
43 § Jäv, tjänstgöring, justering och reservation i utskott/presidium
Ifråga om jäv, tjänstgöring, ledamot som avbrutit sin tjänstgöring, justering av protokoll och
reservation gäller vad som i detta reglemente är föreskrivet för styrelsen.
44 § Närvarorätt
Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen rätt att närvara vid
sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt
sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i
överläggningarna.
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.
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Styrelsens uppgifter
1 § Allmänt om styrelsens uppgifter
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter dess utveckling och dess ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det
arbetet med att ta fram erforderliga styrdokument för kommunens (styrfunktion) verksamheter.
Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor inom den kommunala verksamheten som kan inverka på
kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt fortlöpande i samråd med nämnderna följa
upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter och sådana uppgifter som inte lagts på
annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av
kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
2 § Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
3 § Styrelsens övergripande uppgifter
Styrelsen ska
1. leda arbetet med strategiska utvecklingsfrågor för kommunen, utveckling av den kommunala
demokratin, medborgar- och brukarinflytande samspelet mellan politik och verksamheter,
2. leda arbetet med att genomföra och samordna fullmäktiges övergripande visioner och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt
göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
3. utöva uppsikt över övriga nämnders beslut,
4. ha ett övergripande ansvar för interna och externa säkerhetsfrågor i kommunen,
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med
vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
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Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana
ärenden.
4 § Företag och stiftelser
Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av
uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3–4 §§ KL är
uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast under mars månad i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som kommunen helt eller delvis äger 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,
6. svara för att tillvarata 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
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund
som kommunen är medlem i.
6 § Kommunstyrelsens verksamhet
Inom styrelsens ansvarsområde ingår även att ansvara för samt utveckla, leda och samordna bland
annat verksamheter inom följande områden;
 utveckling av den kommunala demokratin
 strategiska utvecklingsfrågor
 medborgar- och brukarinflytande
 samspel mellan politik och förvaltningar
 genomförandet av fullmäktiges visioner och mål
 övergripande arbetet med jämställdhets- mångfalds- och integrationsfrågor
 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik
 övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor i kommunorganisationen samt samverkan enligt
arbetsmiljölagen
 arbetsmiljön inom den egna verksamheten
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling
 övergripande ansvaret för kommunens organisation och dess utveckling
 kommunens styrdokument, policys och författningssamling
 folkhälsa och brottsförebyggande arbete
 kultur- och fritidsfrågor.
 I samverkan med barn- och utbildningsnämnden ordna kultur- och fritidsaktiviteter för barn
och ungdom,
 fritidsgårdsverksamhet i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
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ansvar för övergripande planering för friluftsliv
kommunens ekonomiska och finansiella utveckling
ansvara för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk
planering
prövning och beviljande av planbesked för planer samt prioritering av arbetet med planerna
tillse att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls och aktivt bevaka
fastighetsmarknaden i kommunen samt bevaka att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas
besluta om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet
eller fastighetsdel för högst 100 prisbasbelopp i de ärenden som faller inom ramen för
exploateringsverksamheten samt som är av strategisk betydelse för kommunen. Undantaget
är ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fastställa priser på bostadstomter som ska försäljas via tomtkön inom ramen för
exploateringsverksamheten
fastställa priser samt försälja verksamhetsmark inom ramen för exploateringsverksamheten
initiera och ansvara för exploateringsverksamheten och därmed sammanhängande
utbyggnad av allmänna anläggningar såsom gator, gång- och cykelvägar, parker och vaanläggningar
tillskapa rätt för eller belasta kommunal fastighet med servitut, inom ramen för
exploateringsverksamheten
belasta kommunal fastighet eller ingå avtal till förmån för kommunen avseende arrenden
och nyttjanderätter för en upplåtelsetid mellan 11-20 år
upplåta tomträtt inklusive omprövning av tomträttsavgälder
handlägga ärenden angående gatukostnad och gatukostnadsersättning enligt PBL
ansöka om lantmäteriförrättningar, vara kommunens ombud i sådana förrättningar som
faller under styrelsens ansvarsområde
lokalförsörjning
hållbar utveckling och strategiska miljöfrågor
kollektivtrafik
svara för kommunal energiplanering enligt lag samt främja god energihushållning
regionala, nationella och internationella frågor
näringslivs- och turismfrågor samt landsbygdsutveckling
sysselsättning och arbetsmarknad
central informationsverksamhet
marknadsföring av kommunen
upphandling
försäkringsfrågor
lotteritillstånd
beredskapsplanering
säkerhets- och riskhanteringsarbete
överförmyndarverksamheten
ägarfrågor som rör de kommunala bolagen
arkivfrågor
telefoni, kontorsservice och växel för samtliga förvaltningar
kommunens centrala IT verksamhet och övergripande IT strategier
kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem,
e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem,
förtroendemannaregister och andra kommungemensamma system,
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registeransvar för de personregister som styrelsen förfogar över i sin verksamhet
kommunens statistik

Styrelsen har även hand om de förvaltnings-, verksamhetsuppgifter samt verkställighetsuppgifter i
övrigt, som inte uppdragits åt annan nämnd.
Ekonomi- och medelsförvaltning
7 § Ekonomi
Styrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för
denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också
att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
3. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
4. handha kommunens stiftelser och donationsförvaltning samt att placera medel som ingår i
stiftelserna och donationer i enlighet med kommunens donationspolicy samt efter samtycke
från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den
nämnden,
5. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
6. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
7. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
8. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser,
9. ge anvisningar om attest och utanordning,
10.tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
11.svara för nämndövergripande upphandlingar av varor och tjänster samt för styrelsens egen
verksamhet.
Delegering från fullmäktige
8 § Personal- och arbetsgivarfrågor
Styrelsen är kommunens personalorgan och pensionsmyndighet. Styrelsen är kommunens
företrädare som arbetsgivare och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare. Styrelsen ska ansvara för och besluta i frågor som rör
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat
att;
vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens pensionsmyndighet
2. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte beslutanderätten enligt
fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
3. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller enligt 11-14
och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
4. besluta om stridsåtgärd,
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5. lämna uppdrag enligt 6 kap. lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
6. att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i alla
ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på
annan,
7. att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt utfärda
anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,
8. bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom kommunen,
9. utse kommundirektör samt samtliga förvaltningschefer för kommunens förvaltningar,,
10. inom riktlinjer som fullmäktige fastställt besluta om styrelsens förvaltningsorganisation,
11. utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,
12. förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan,
13. samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för kompetens-försörjning,
ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och
jämställdhetsfrågor,
14. ha det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor i kommunorganisationen; leda och samordna
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete samt samverkan enligt arbetsmiljölagen
15. ansvara för arbetsmiljön för den egna verksamheten.
16. initiera och samordna det administrativa utvecklingsarbetet i kommunen bland annat vad avser
organisatoriska frågor.
Ekonomi
Styrelsen ska bland annat besluta i följande grupper av ärenden
1. ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de riktlinjer
som fullmäktige fastställt,
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,
4. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa
överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
avtal,
5. besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i
investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i budgeten.
Övrig verksamhet
Styrelsen ska bland annat besluta i följande grupper av ärenden:
1. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2. utfärdande av administrativa rutiner och föreskrifter för kommunens olika verksamheter
3. besluta om rutiner för publicering av nämndernas dokument
4. avge yttrande enligt kameraövervakningslagen (2013:460)
5. tillstånd att använda kommunens vapen,
6. kommunens beredskapsplanering
7. kommunens försäkringsfrågor
8. avge yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när
tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen skall därvid om möjligt
samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet,
9. frågor rörande avtal om flyktingmottagning,
10. övergripande kultur- och fritidsverksamhet
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11. utse ombud som ska representera och ta tillvarata kommunens intressen vid bolags- och
föreningsstämmor samt andra likartade sammanträden i de företag och organisationer som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
12. själv eller genom ombud i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för
kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal,
13. utse dataskyddsombud.
14. vid oenighet medla mellan nämnder/bolag i syfte att finna den för kommunen gynnsammaste
lösningen.
Rätt att besluta i styrelsens ställe regleras i särskild delegationsordning antagen av styrelsen eller i
särskilda beslut.
Uppföljningsfunktionen
9 § Styrelsens uppföljning
Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas
mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och medborgarförslag
som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt handlagts av
fullmäktige.
Särskilda uppgifter
10 § Processbehörighet
Styrelsen 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 författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller
också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige
beslutar att själv föra talan i målet.
11 § Krisledning och höjd beredskap
Vid höjd beredskap ansvarar styrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som
kommunen ska bedriva.
Ansvaret för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar
och höjdberedskap (krisledningsnämnd) åvilar en av fullmäktige i särskild ordning vald
Krisledningsnämnd.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
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12 § Uppgifter enligt speciallagstiftning






styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:457) om arbetslöshetsnämnd
styrelsen är kommunens patientnämnd enligt lagen (1998:1656).
styrelsen ansvarar enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627) för kommunens skydd och tillsyn
av säkerhetsskyddet.
styrelsen prövar tillstånd i frågor om tillstånd enligt Lotterilagen (1994:1000).
styrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för sin verksamhet förfogar
över.

13 § Arkivmyndighet
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i ett av fullmäktige antaget
arkivreglemente.
14 § Anslagstavla och webbplats
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för
kommunens externa och interna webbplats.
15 § Författningssamling
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig i lagstadgad form.
16 § Uppdrag och verksamhet
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning.
Styrelsen ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut
– har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa
givna uppdrag och angivna riktlinjer.
17 § Organisation inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
18 § Personalansvar
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning samt för förvaltningschefer som
anställs av styrelsen. Styrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde.
19 § Personuppgifter
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som
sker i styrelsens verksamhet.
20 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som
fullmäktige har lämnat till dem
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•
•
•

i reglemente,
genom särskilt uppdrag
genom finansbemyndigande.

Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen
som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
21 § Information och samråd
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds
verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
22 § Medborgarförslag
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt beredas så
att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett
medborgarförslag.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det
att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte
har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i juni och december.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Styrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara
när styrelsen behandlar ärendet och delta i överläggningarna i ärendet men inte när beslut fattas.
Undantag är de fall som anges i KL 6 kap 25 § tredje stycket.

Arbetsformer
23 § Sammansättning, mandattid för ledamöter och ersättare
Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ledamöter och ersättare i styrelsen väljs, om inte
annat är särskilt föreskrivet, för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av
fullmäktige har ägt rum.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs.
24 § Presidium
Styrelsen ska ha ett presidium som består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande.
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Presidiet väljs av fullmäktige bland styrelsens ledamöter.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs.
25 § Kommunalråd
Sedan val av styrelsen skett utser fullmäktige ett kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande ska
vara kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
26 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att

1. leda styrelsens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen,
6. bevaka att styrelsen beslut verkställs.
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige
samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörandet av denna uppgift.
27 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter
28 § Förhinder inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska
själv eller genom gruppledare för sitt parti snarast kalla den ersättare som står i tur att
tjänstgöra, som inte redan kallats in.
29 § Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare
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tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges
protokoll från valet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare
som kommer längre ner i turordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till
protokollet.
30 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet
mellan partierna.
31 § Yttranderätt
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar men inte i besluten.
Sammanträdena
32 § Tidpunkt
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas
om beslutet.
33 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste
ledamoten vara ålderspresident.
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Kallelsen med föredragningslista, med uppgift om tid och plats för sammanträdet, ska
elektroniskt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

34 § Offentliga sammanträden
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden.
35 § Sammanträde på distans
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att
inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
36 § Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Styrelsen kan besluta att en paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och
justeras av ordföranden och en ledamot.
37 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
38 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt
gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.
39 § Delgivningsmottagare
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, (kommunchefen), förvaltningschefen eller annan
anställd som styrelsen beslutar.
40 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av den som styrelsen utser. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv
underteckna handlingar på styrelsens/nämndernas vägnar.
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Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas
med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall,
kontrasigneras av den som utses därtill.
41 § Utskott
Styrelsen får också själv inrätta och avskaffa ytterligare utskott utöver de som fullmäktige beslutat
om. De utskott som fullmäktige beslutat att styrelsen ska ha får inte avskaffas av styrelsen.
Inom annat utskott än arbets- och kultur- och fritidsutskottet väljer styrelsen, om så erfordras, för
den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för
längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra
dennes uppgifter.
42 § Kommunstyrelsens arbetsutskott
Inom styrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fyra ledamöter och fyra
ersättare. Ordföranden, förste vice ordförande och andre vice ordföranden i styrelsen som valts av
fullmäktige är ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i arbetsutskottet. Övriga
ledamöter och ersättare utses av styrelsen.
Styrelsens arbetsutskott ska bereda ärenden till styrelsen. Arbetsutskottet ska ha en
samordnande och övergripande ledningsfunktion av hela det politiska arbetet och bland
annat vara koordinator mellan styrelse, nämnder och beredningar inom styrelsens
ansvarsområde. Arbetsutskottet är kommunens budgetberedning.

43 § Kommunstyrelsens Kultur- och fritidsutskott
Inom styrelsen ska det finnas ett kultur- och fritidsutskott. Utskottet består av fyra
ledamöter och två ersättare och har en ordförande och en vice ordförande.
Utskottets ordinarie ledamöter, ersättare samt ordföranden och vice ordförande utses
av styrelsen.
Styrelsens kultur- och fritidsutskott ska bereda ärenden till styrelsen. Utskottet ska med
uppmärksamhet följa och bevaka frågor inom kultur- och fritidssektorn och initiera och
lägga förslag i frågor rörande övergripande kultur- och fritidsverksamhet. Utskottet ska
upprätta handlingsplan för kultur- och fritidsfrågor.
44 § Ersättare
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval
snarast förrättas.
45 § Tid för sammanträde med utskott samt beslutsförhet
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får
handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
47 § Beredning
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De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning
behövs. Ordföranden eller kommunchefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden
bestämmer föredragningslistan till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
48 § Jäv, tjänstgöring, justering och reservation i utskott
Ifråga om jäv, tjänstgöring, ledamot som avbrutit sin tjänstgöring, justering av protokoll och
reservation gäller vad som i detta reglemente är föreskrivet för styrelsen.
49 § Närvarorätt
Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och
delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot
av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
Förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen har rätt att närvara vid nämnds
sammanträden och delta i överläggningarna men inte besluten. Den förtroendevalde har rätt att få
sin mening antecknad till protokollet
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar
det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.
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Dnr KS/2016-0253
KS/2017-0611
KS/2019-0046

Strömstads kommuns

Styrdokument
Reglemente för barn- och
utbildningsnämnden i
Strömstads kommun.

Dokumenttyp
Beslutande organ
Förvaltningsdel
Antagen
Ansvar
Aktualitetsförklaras

Regler
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
2019
Kommundirektör
2023-01-01 (efter val)

1 § Verksamhetsområde
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för
barn, ungdom, fullgör i övrigt kommunens uppgifter enligt skollagen och bibliotekslagen samt i övrigt
inom de områden som anges nedan i 2 §.
När det i övrigt i lag eller författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap 2 § Skollagen, fullgör
barn- och utbildningsnämnden kommunens uppdrag.
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och inom sin verksamhet och
ta de initiativ som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.
Barn- och utbildningsnämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder,
kommunala bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-,
miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen.
2 § Ansvarsområde
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden:
















förskole- och fritidshemsverksamhet
förskoleklass
grundskolan
grundsärskolan
gymnasieskolan
kommunal vuxenutbildning
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
uppdragsutbildning för vuxna
särskild utbildning för vuxna
högskole- och universitetsutbildning på distans
kulturskola
bibliotek
kulturverksamhet som bedrivs inom ramen för läroplanen för förskola, grundskola och
gymnasium samt inom den kommunala musikskolan och biblioteksverksamheten
i samverkan med kommunstyrelsen ordna kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdom,
kommunens måltids- och städverksamhet

Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har ett gemensamt ansvar för att samordna
insatser som rör barn och ungdom.
Nämnden ska dessutom verka för att vissa kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
samordnas med andra nämnder, organisationer och föreningar.
Nämnden har att fatta beslut i ovan angivna grupper av ärenden som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt eller där det i lag eller författning anges något annat.
3 § Nämndens sammansättning
Barn- och utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare som utses av fullmäktige.
Vidare utser fullmäktige ordförande och förste- och andre vice ordförande i nämnden.
4 § Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Det åligger barn- och utbildningsnämndens ordförande:
• att närmast under barn- och utbildningsnämnden ha uppsikt över nämndens
verksamhetsområde
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant
avseende ta erforderliga initiativ
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•
•
•
•

att främja erforderlig samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och kommunens
övriga nämnder, styrelser och kommunala bolag
att vid uppvaktningar för myndigheter eller konferenser och sammanträden med
myndigheter, företag och enskilda företräda barn- och utbildningsnämnden om inte
nämnden för särskilt fall annorlunda beslutar
att tillse att barn- och utbildningsnämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål
att i övrigt tillse, att barn- och utbildningsnämndens uppgifter fullgörs.

5 § Gemensamma reglementsbestämmelser
I övrigt gäller för barn- och utbildningsnämndens verksamhet de av kommunfullmäktige antagna
gemensamma reglementsbestämmelser för kommunens nämnder i Strömstads kommun.
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Dnr KS/2016-0253
KS/2017-0611

Strömstads kommuns

Styrdokument
Reglemente för barn- och
utbildningsnämnden i
Strömstads kommun.

Dokumenttyp
Beslutande organ
Förvaltningsdel
Antagen
Ansvar
Aktualitetsförklaras

Regler
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
2018-06-19
Kommundirektör
2019-07-01 (efter val)

1 § Verksamhetsområde
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för
barn, ungdom, fullgör i övrigt kommunens uppgifter enligt skollagen och bibliotekslagen samt i övrigt
inom de områden som anges nedan i 2 §.
När det i övrigt i lag eller författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap 2 § Skollagen, fullgör
barn- och utbildningsnämnden kommunens uppdrag.
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och inom sin verksamhet och
ta de initiativ som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.
Barn- och utbildningsnämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder,
kommunala bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-,
miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen.

2 § Ansvarsområde
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden:
















förskole- och fritidshemsverksamhet
förskoleklass
grundskolan
grundsärskolan
gymnasieskolan
kommunal vuxenutbildning
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
uppdragsutbildning för vuxna
särskild utbildning för vuxna
högskole- och universitetsutbildning på distans
kulturskola
bibliotek
kulturverksamhet som bedrivs inom ramen för läroplanen för förskola, grundskola och
gymnasium samt inom den kommunala musikskolan och biblioteksverksamheten
i samverkan med kommunstyrelsen ordna kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdom,
kommunens måltids- och städverksamhet

Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har ett gemensamt ansvar för att samordna
insatser som rör barn och ungdom.
Nämnden ska dessutom verka för att vissa kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
samordnas med andra nämnder, organisationer och föreningar.
Nämnden har att fatta beslut i ovan angivna grupper av ärenden som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt eller där det i lag eller författning anges något annat.
3 § Nämndens sammansättning
Barn- och utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare som utses av fullmäktige.
Vidare utser fullmäktige ordförande och förste- och andre vice ordförande i nämnden.

4 § Utskott
Inom barn- och utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott med tre ledamöter och tre
ersättare. De ordinarie ledamöterna i utskottet består av ordförande, förste- och andre vice
ordförande i nämnden. Ledamöterna i utskottet har samma funktioner i utskottet som i nämnden.
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Ersättare i utskottet utses av barn- och utbildningsnämnden bland nämndens ledamöter.

5 § Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Det åligger barn- och utbildningsnämndens ordförande:
• att närmast under barn- och utbildningsnämnden ha inseende över nämndens
verksamhetsområde
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant
avseende ta erforderliga initiativ
• att främja erforderlig samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och kommunens
övriga nämnder och styrelser
• att vid uppvaktningar för myndigheter eller konferenser och sammanträden med
myndigheter, företag och enskilda företräda barn- och utbildningsnämnden om inte
nämnden för särskilt fall annorlunda beslutar
• att tillse att barn- och utbildningsnämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål
• att i övrigt tillse, att barn- och utbildningsnämndens uppgifter fullgörs.

6 § Gemensamma reglementsbestämmelser
I övrigt gäller för barn- och utbildningsnämndens verksamhet de av kommunfullmäktige antagna
gemensamma reglementsbestämmelser för kommunens nämnder i Strömstads kommun.
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Dnr KS/2016-0254
KS 2017-0611
KS/2019-0046

Strömstads kommuns

Styrdokument
Reglemente för miljö- och
byggnämnden i Strömstads
kommun

Dokumenttyp
Beslutande organ
Förvaltningsdel
Antagen
Ansvar
Aktualitetsförklaras

Regler
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
2019
Kommundirektör
2023-01-01 (efter val)

1 § Verksamhetsområde
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, planoch byggnadsväsendet, räddningstjänsten samt i övrigt inom de områden som anges nedan i 2 § och
3 §. Nämnden ska särskilt uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och ta de initiativ
som behövs i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt i frågor om planläggning, byggande och
fastighetsbildning som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.
Miljö- och byggnämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder,
kommunala bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-,
miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen.
2 § Ansvarsområde
Miljö- och byggnämndens ansvarsområden:
1. ansvarar för myndighets-, service- och expertuppgifter inom miljö-,
hälsoskydds- och plan- och byggområdena samt för kommunal
räddningstjänst
2. fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet
3. rådgivning, information, service och upplysningar till allmänheten i frågor som rör nämndens
verksamhet
4. är kommunens naturvårdsorgan och ansvarar för den prövning och
tillsyn som ankommer på kommunen
5. strategisk naturvård
6. kommunens strategiska naturvårdsplanering med därmed sammanhängande naturvårdsansvar
7. fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen
förutom översiktlig planering av användningen av mark- och vattenområden
9. utför arbete inom den fysiska planeringen för kommunstyrelsens räkning
10 remissinstans vid beredning av översiktsplaner
11. fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras
av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet
12. ansvarar för mät- och kartverksamhet
13. är räddningsnämnd och har därmed ansvar för de uppgifter som följer därav
14. ansvarar för kommunens utredningar och beslut enligt Alkohollagen
3 § Ansvar och myndighetsutövning samt tillsyn
Miljö-och byggnämnden är den kommunala nämnd som bland annat ansvarar för och hanterar
ärenden inom nedan angivna områden samt utövar myndighetsutövning och tillsyn inom dessa
områden:
 Plan- och bygglagen, förutom översiktlig planering, områdesbestämmelser och detaljplaner.
Miljö- och byggnämnden ansvarar för och hanterar dock de detaljplaner och
områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
enligt 5 kap 27 och 39 §§ PBL. Vid tveksamhet ska samråd ske med kommunstyrelsens
arbetsutskott
 Lagen om lägenhetsregister
 Ajourföring av fastighetsregistrets adress- samt byggnadsdel enligt förordningen om
fastighetsregister
 Tillsyn enligt lagen om gaturenhållning och skyltning 12 §
 Fastighetsbildningslagen; 4 kap. 25-25 a §§, 5 kap 3 § 3 st, 14 kap 1 a § 3-7, 15 kap 6 § och
11§.
 Miljöbalken
 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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Smittskyddslagen
Lag om skydd mot olyckor
Lagen om brandfarlig och explosiv vara
Strålskyddslagen
Livsmedelslagen
Tobakslagen
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Alkohollagen
Tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel
Tillsyn enligt handel med vissa receptfria läkemedel

Nämndens ansvarsområde i övrigt omfattas av annan speciallagstiftning som är till skydd för
människors hälsa och miljö.
I nämndens uppgifter ingår även uppgifter som enligt särskilt beslut övertagits av kommunen från
länsstyrelsen och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken, i den mån dessa uppgifter inte
ska utföras av annan.
Nämnden har att fatta beslut i ovan angivna grupper av ärenden som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt eller där det i lag eller författning anges något annat.
4 § Delegering från fullmäktige
Miljö- och byggnämnden äger rätt att bland annat besluta i följande grupper av ärenden.


Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser som inte är
av stor vikt eller principiell beskaffenhet (PBL 5:27 och 5:39) *
* Typer av detaljplaner där beslutet kan delegeras:
strider inte mot en antagen översiktsplan
är av rutinkaraktär
har ett ringa intresse från allmänheten
inte går emot länsstyrelsens yttrande
*Typer av detaljplaner där beslutet inte kan delegeras:
stora planområden med många motstridiga intressen
planer med stora ekonomiska åtaganden för kommunen
planer som åtföljs av ett exploateringsavtal




Påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt för bebyggelse (PBL 5:3)
Påkalla fastighetsbestämning gällande område med detaljplan eller områdesbestämmelser
eller område där fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser (FBL
14:1 a § ).

5 § Övrigt
Nämnden ska i övrigt:
- Medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.
- Aktivt samverka med övriga kommunala verksamheter utifrån ett kommunalt
helhetsperspektiv.
- Svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljö- och kvalitetsnormer
- Handlägga namn- och adressärenden
- I övrigt verka för en god utveckling inom sina verksamhetsområden.
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6 § Räddningsnämnd
Miljö- och byggnämnden är under fredstid tillika räddningsnämnd. Vid höjd beredskap är
kommunstyrelsen högsta civila totalförsvarsmyndigheten på lokal nivå.
7 § Nämndens sammansättning
Miljö- och byggnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare som utses av
fullmäktige. Vidare utser fullmäktige ordförande, förste- och andre vice ordförande.
8 § Miljö- och byggnämndens ordförande
Det åligger miljö- och byggnämndens ordförande
 att närmast under miljö- och byggnämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde.
 att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens
verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ,
 att befrämja erforderlig samverkan mellan miljö- och byggnämnden och kommunens övriga
nämnder, styrelser och kommunala bolag
 att vid uppvaktningar för myndigheter eller konferenser och sammanträden med myndighet,
företag och enskilda företräda miljö- och byggnämnden, om inte nämnden för särskilt fall
annorlunda beslutar,
 att tillse att miljö- och byggnämndens ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål
 att i övrigt tillse att miljö- och byggnämndens uppgifter fullgöres.
9 § Gemensamma reglementsbestämmelser
I övrigt gäller för miljö- och byggnämnden av fullmäktige antagna gemensamma
reglementsbestämmelser för Strömstads kommun.
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1 § Verksamhetsområde
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, planoch byggnadsväsendet, räddningstjänsten samt i övrigt inom de områden som anges nedan i 2 § och
3 §. Nämnden ska särskilt uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och ta de initiativ
som behövs i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt i frågor om planläggning, byggande och
fastighetsbildning som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.
Miljö- och byggnämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder,
kommunala bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-,
miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen.
2 § Ansvarsområde
Miljö- och byggnämndens ansvarsområden:
1. ansvarar för myndighets-, service- och expertuppgifter inom miljö-,
hälsoskydds- och plan- och byggområdena samt för kommunal
räddningstjänst
2. fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet
3. rådgivning, information, service och upplysningar till allmänheten i frågor som rör nämndens
verksamhet
4. är kommunens naturvårdsorgan och ansvarar för den prövning och
tillsyn som ankommer på kommunen
5. strategisk naturvård
6. kommunens strategiska naturvårdsplanering med därmed sammanhängande naturvårdsansvar
7. fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen
förutom översiktlig planering av användningen av mark- och vattenområden
9. utför arbete inom den fysiska planeringen för kommunstyrelsens räkning
10 remissinstans vid beredning av översiktsplaner
11. fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras
av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet
12. ansvarar för mät- och kartverksamhet
13. är räddningsnämnd och har därmed ansvar för de uppgifter som följer därav
14. ansvarar för kommunens utredningar och beslut enligt Alkohollagen
3 § Ansvar och myndighetsutövning samt tillsyn
Miljö-och byggnämnden är den kommunala nämnd som bland annat ansvarar för och hanterar
ärenden inom nedan angivna områden samt utövar myndighetsutövning och tillsyn inom dessa
områden:
 Plan- och bygglagen, förutom översiktlig planering, områdesbestämmelser och detaljplaner.
Miljö- och byggnämnden ansvarar för och hanterar dock de detaljplaner och
områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
enligt 5 kap 27 och 39 §§ PBL
 Lagen om lägenhetsregister
 Ajourföring av fastighetsregistrets adress- samt byggnadsdel enligt förordningen om
fastighetsregister
 Tillsyn enligt lagen om gaturenhållning och skyltning 12 §
 Fastighetsbildningslagen; 4 kap. 25-25 a §§, 5 kap 3 § 3 st, 14 kap 1 a § 3-7, 15 kap 6 § och
11§.
 Miljöbalken
 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 Smittskyddslagen
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Lag om skydd mot olyckor
Lagen om brandfarlig och explosiv vara
Strålskyddslagen
Livsmedelslagen
Tobakslagen
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Alkohollagen
Tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel
Tillsyn enligt handel med vissa receptfria läkemedel

Nämndens ansvarsområde i övrigt omfattas av annan speciallagstiftning som är till skydd för
människors hälsa och miljö.
I nämndens uppgifter ingår även uppgifter som enligt särskilt beslut övertagits av kommunen från
länsstyrelsen och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken, i den mån dessa uppgifter inte
ska utföras av annan.
Nämnden har att fatta beslut i ovan angivna grupper av ärenden som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt eller där det i lag eller författning anges något annat.
4 § Delegering från fullmäktige
Miljö- och byggnämnden äger rätt att bland annat besluta i följande grupper av ärenden.


Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser som inte är
av stor vikt eller principiell beskaffenhet (PBL 5:27 och 5:39) *
* Typer av detaljplaner där beslutet kan delegeras:
strider inte mot en antagen översiktsplan
är av rutinkaraktär
har ett ringa intresse från allmänheten
inte går emot länsstyrelsens yttrande
*Typer av detaljplaner där beslutet inte kan delegeras:
stora planområden med många motstridiga intressen
planer med stora ekonomiska åtaganden för kommunen
planer som åtföljs av ett exploateringsavtal




Påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt för bebyggelse (PBL 5:3)
Påkalla fastighetsbestämning gällande område med detaljplan eller områdesbestämmelser
eller område där fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser (FBL
14:1 a § ).

5 § Övrigt
Nämnden ska i övrigt:
- Medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.
- Aktivt samverka med övriga kommunala verksamheter utifrån ett kommunalt
helhetsperspektiv.
- Svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljö- och kvalitetsnormer
- Handlägga namn- och adressärenden
- I övrigt verka för en god utveckling inom sina verksamhetsområden.
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6 § Räddningsnämnd
Miljö- och byggnämnden är under fredstid tillika räddningsnämnd. Vid höjd beredskap är
kommunstyrelsen högsta civila totalförsvarsmyndigheten på lokal nivå.
7 § Nämndens sammansättning
Miljö- och byggnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare som utses av
fullmäktige. Vidare utser fullmäktige ordförande, förste- och andre vice ordförande.
8 § Utskott
Inom miljö- och byggnämnden ska finnas ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre
ersättare. Ledamöterna i utskottet har samma funktioner i utskottet som i nämnden.
Ersättare i utskottet utses av miljö- och byggnämnden bland nämndens ledamöter.
9 § Miljö- och byggnämndens ordförande
Det åligger miljö- och byggnämndens ordförande
 att närmast under miljö- och byggnämnden ha uppsikt och insikt över nämndens
verksamhetsområde.
 att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens
 verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ,
 att befrämja erforderlig samverkan mellan miljö- och byggnämnden och kommunens övriga
nämnder och styrelser
 att vid uppvaktningar för myndigheter eller konferenser och sammanträden med myndighet,
företag och enskilda företräda miljö- och byggnämnden, om inte nämnden för särskilt fall
annorlunda beslutar,
 att tillse att miljö- och byggnämndens ärenden behandlas utan onödigt
 dröjsmål
 att i övrigt tillse att miljö- och byggnämndens uppgifter fullgöres.
10 § Gemensamma reglementsbestämmelser
I övrigt gäller för miljö- och byggnämnden av fullmäktige antagna gemensamma
reglementsbestämmelser för Strömstads kommun.
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1 § Verksamhetsområde
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunens hälso- och sjukvård,
vård av unga, vård av missbrukare, flyktingmottagande, stöd till funktionshindrade samt arbets- och
sysselsättningsbefrämjande åtgärder och i övrigt inom de områden som anges nedan i 2 §.
När det i lag eller författning hänvisas till den nämnd som avses i 4 § Socialtjänstlagen, fullgör
socialnämnden de kommunala uppgifter som däri anges.
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och inom sin verksamhet ta de
initiativ som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.
Socialnämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder, kommunala bolag,
myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-, miljö- och
folkhälsomässiga samhällsplaneringen.
2 § Ansvarsområde
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter:
1. inom Socialtjänstlagen (SOL), åtgärder enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM), Lagen
om vård av unga (LVU) samt enligt Föräldrabalken (FB). Omsorgsnämnden fullgör även
kommunens ansvar för familjerådgivning.
2. ansvarar för omsorgsverksamheten enligt Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken.
3. ansvarar för kommunens hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och
Patientsäkerhetslagen. Omsorgsnämnden fullgör även kommunens ansvar enligt Lagen om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
4. ansvarar för kommunens konsumentverksamhet samt fullgör kommunens ansvar enligt
lagen om skuldsanering.
5. ansvarar för kommunens handläggning av bostadsanpassningsbidrag och
återställningsbidrag.
6. ansvarar för kommunens flyktingverksamhet
7. ansvarar för kommunens arbets- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder samt
arbetslivsenheten.
8. ansvarar för yttrande enligt körkortsförordningen, vapenlagen, lagen om unga
lagöverträdare och lagen om anordnade av visst automatspel
9. kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst
Socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har ett gemensamt ansvar för att samordna
insatser som rör barn och ungdom.
Nämnden har att fatta beslut i ovan angivna grupper av ärenden som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt eller där det i lag eller författning anges något annat.

3 § Nämndens sammansättning
Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare som utses av fullmäktige. Vidare utser
fullmäktige ordförande och förste- och andre vice ordförande.
4 § Socialnämndens ordförande
Det åligger socialnämndens ordförande:
• att närmast under socialnämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant avseende
ta erforderliga initiativ
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•
•
•
•

att främja erforderlig samverkan mellan socialnämnden och kommunens övriga nämnder,
styrelser och kommunala bolag
att vid uppvaktningar för myndigheter eller konferenser och sammanträden med myndigheter,
företag och enskilda företräda socialnämnden om inte nämnden för särskilt fall annorlunda
beslutar
att tillse att socialnämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål
att i övrigt tillse, att socialnämndens uppgifter fullgörs.

5 § Gemensamma reglementsbestämmelser
I övrigt gäller för socialnämndens verksamhet de av kommunfullmäktige antagna gemensamma
reglementsbestämmelser för kommunens nämnder i Strömstads kommun.
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1 § Verksamhetsområde
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunens hälso- och sjukvård,
vård av unga, vård av missbrukare, flyktingmottagande, stöd till funktionshindrade samt arbets- och
sysselsättningsbefrämjande åtgärder och i övrigt inom de områden som anges nedan i 2 §.
När det i lag eller författning hänvisas till den nämnd som avses i 4 § Socialtjänstlagen, fullgör
socialnämnden de kommunala uppgifter som däri anges.
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och inom sin verksamhet ta de
initiativ som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.
Socialnämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder, kommunala bolag,
myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-, miljö- och
folkhälsomässiga samhällsplaneringen.
2 § Ansvarsområde
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter:
1. inom Socialtjänstlagen (SOL), åtgärder enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM), Lagen
om vård av unga (LVU) samt enligt Föräldrabalken (FB). Omsorgsnämnden fullgör även
kommunens ansvar för familjerådgivning.
2. ansvarar för omsorgsverksamheten enligt Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken.
3. ansvarar för kommunens hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och
Patientsäkerhetslagen. Omsorgsnämnden fullgör även kommunens ansvar enligt Lagen om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
4. ansvarar för kommunens konsumentverksamhet samt fullgör kommunens ansvar enligt
lagen om skuldsanering.
5. ansvarar för kommunens handläggning av bostadsanpassningsbidrag och
återställningsbidrag.
6. ansvarar för kommunens flyktingverksamhet
7. ansvarar för kommunens arbets- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder samt
arbetslivsenheten.
8. ansvarar för yttrande enligt körkortsförordningen, vapenlagen, lagen om unga
lagöverträdare och lagen om anordnade av visst automatspel
9. kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst
Socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har ett gemensamt ansvar för att samordna
insatser som rör barn och ungdom.
Nämnden har att fatta beslut i ovan angivna grupper av ärenden som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt eller där det i lag eller författning anges något annat.
3 § Nämndens sammansättning
Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare som utses av fullmäktige. Vidare utser
fullmäktige ordförande och förste- och andre vice ordförande.

4 § Utskott
Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare. De ordinarie
ledamöterna i utskottet består av ordförande, förste- och andre vice ordförande i nämnden.
Ledamöterna i utskottet har samma funktioner i utskottet som i nämnden.
Ersättare i utskottet utses av socialnämnden bland nämndens ledamöter.
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5 § Socialnämndens ordförande
Det åligger socialnämndens ordförande:
• att närmast under socialnämnden n ha inseende över nämndens verksamhetsområde
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant avseende
ta erforderliga initiativ
• att främja erforderlig samverkan mellan socialnämnden och kommunens övriga nämnder och
styrelser
• att vid uppvaktningar för myndigheter eller konferenser och sammanträden med myndigheter,
företag och enskilda företräda socialnämnden om inte nämnden för särskilt fall annorlunda
beslutar
• att tillse att socialnämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål
• att i övrigt tillse, att socialnämndens uppgifter fullgörs.

6 § Gemensamma reglementsbestämmelser
I övrigt gäller för socialnämndens verksamhet de av kommunfullmäktige antagna gemensamma
reglementsbestämmelser för kommunens nämnder i Strömstads kommun.
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Dnr KS/2016-0256
KS/2017-0611
KS/2019-0046

Strömstads kommuns

Styrdokument
Reglemente för tekniska
nämnden i Strömstads
kommun

Dokumenttyp
Beslutande organ
Förvaltningsdel
Antagen
Ansvar
Aktualitetsförklaras

Regler
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
2019
Kommundirektör
2023-01-01 (efter val)

1 § Verksamhetsområde
Tekniska nämnden handhar kommunens uppgifter avseende bla teknisk försörjning och teknisk
verksamhet, infrastruktur, förvaltning av kommunal mark, hamnverksamhet, trafik- och
ordningsfrågor samt i övrigt vad som anges nedan i 2 § och 3 §.
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och inom sin verksamhet ta de
initiativ som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.
Tekniska nämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder och kommunala
bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-, miljö- och
folkhälsomässiga samhällsplaneringen.
2 § Ansvarsområden
Nämndens uppgifter och ansvarsområden omfattar:













•

•
•
•
•
•
•
•

förvalta och underhålla kommunens fastigheter (mark, byggnader och anläggningar)
operativ natur och miljövård samt skogsbruk enligt kommunens gröna skogsbruksplan
belasta kommunal fastighet eller ingå avtal till förmån för kommunen avseende arrenden och
nyttjanderätter med en upplåtelsetid om högst 10 år
tillskapa rätt för eller belasta kommunal fastighet med servitut, med undantag för inom
ramen för exploateringsverksamheten
ansöka om lantmäteriförrättningar, vara kommunens ombud i sådana förrättningar som
faller under nämndens ansvarsområde
köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller
fastighetsdel för högst 100 prisbasbelopp. Tekniska nämnden får dock inte besluta i ärenden
som faller inom ramen för exploateringsverksamheten, köp och försäljning av mark som är av
strategisk betydelse för kommunen och ärenden som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt. Vid tveksamhet ska samråd ske med kommunstyrelsens arbetsutskott
försälja bostadstomter via tomtkön inom ramen för exploateringsverksamheten och enligt av
kommunstyrelsen fastställda priser
förvalta tomtkön
ingå hyresavtal för lokaler eller bostäder som faller under nämndens förvaltning och för en
upplåtelsetid om högst 10 år
inteckningar och pantbrev
fortlöpande utbyggnad samt drift och underhåll av va-anläggningarna med undantag av
utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten
fortlöpande utbyggnad samt drift och underhåll av kommunens allmänna platser, såsom
gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, offentlig belysning, fritidsanläggningar, parker och
grönområden, lek- och badplatser, med undantag av utbyggnad inom ramen för
exploateringsverksamheten
energiproduktion och försäljning för fjärrvärmeverk Tången
fullgöra det kommunala renhållningsansvaret innebärande bla allmän renhållning,
avfallshantering och återvinning
insamling och behandling av hushållsavfall enligt miljöbalken
pröva frågor om bortforsling av hushållsvall om särskilda skäl föreligger
dagvatten, dricksvattenproduktion och avloppsbehandling innebärande att tillhandahålla
vatten och att rena avloppsvatten inom av kommunen fastställda verksamhetsområden
hamnverksamhet för kommersiella hamnar och småbåtshamnar
rederiverksamhet för linfärjor
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

flygplatsverksamhet på Näsinge flygfält
övergripande trafikplanering, trafik- och trafiksäkerhetsfrågor
flyttning av fordon
utfärda lokala trafikföreskrifter och i övrigt verka för en förbättrad trafiksäkerhet
allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala regler och föreskrifter för torghandel enligt
ordningslagen (1993:1617) och (1993:1632) förordningen med bemyndigande för kommuner
och länsstyrelse att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
verksamhet på Ekoparken
hantera kommunens fordonspark
kommunens förrådsverksamhet
avge yttranden ärenden som remitterats till nämnden

Härutöver är tekniska nämnden trafiknämnd och fullgör de uppgifter som åligger nämnden i
trafikförordningen (1998:1276) för vissa trafikfrågor och enligt lagen om nämnder för vissa
trafikfrågor (1978:234).
Tekniska nämnden har även att fullgöra va-huvudmannens ansvar enligt vattentjänstlagen.
Nämnden har att fatta beslut i ovan angivna grupper av ärenden som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt eller där det i lag eller författning anges något annat.
3 § Delegering från fullmäktige
Detta innebär bland annat att nämnden beslutar om:
 ökning eller minskning av verksamhetsområden för vatten och avlopp enligt riktlinjer
fastställda av fullmäktige
 ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggningar
 ärenden om tillämpning av taxa och lokal renhållningsordning i de delar som rör nämndens
verksamhetsområde
 att upplåta allmän plats för särskilt ändamål

4 § Nämndens sammansättning
Tekniska nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare som utses av fullmäktige. Vidare utser
fullmäktige ordförande och vice ordförande i nämnden.
5 § Tekniska nämndens ordförande
Det åligger tekniska nämndens ordförande
 att närmast under tekniska nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde.
 att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens
verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ,
 att befrämja erforderlig samverkan mellan tekniska nämnden och kommunens övriga
nämnder, styrelser och kommunala bolag,
 att vid uppvaktningar för myndigheter eller konferenser och sammanträden med myndighet,
företag och enskilda företräda tekniska nämnden, om inte nämnden för särskilt fall
annorlunda beslutar,
 att tillse att tekniska nämndens ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål
 att i övrigt tillse att tekniska nämndens uppgifter fullgöres.
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6 § Gemensamma reglementsbestämmelser
I övrigt gäller för tekniska nämndens verksamhet de av fullmäktige antagna gemensamma
reglementsbestämmelser för kommunens nämnder i Strömstads kommun.
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Dnr KS/2016-0256
KS/2017-0611

Strömstads kommuns

Styrdokument
Reglemente för tekniska
nämnden i Strömstads
kommun

Dokumenttyp
Beslutande organ
Förvaltningsdel
Antagen
Ansvar
Aktualitetsförklaras

Regler
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
2018-06-19
Kommundirektör
2019-07-01 (efter val)

1 § Verksamhetsområde
Tekniska nämnden handhar kommunens uppgifter avseende bla teknisk försörjning och teknisk
verksamhet, infrastruktur, förvaltning av kommunal mark, hamnverksamhet, trafik- och
ordningsfrågor samt i övrigt vad som anges nedan i 2 § och 3 §.
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och inom sin verksamhet ta de
initiativ som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.
Tekniska nämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder och kommunala
bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-, miljö- och
folkhälsomässiga samhällsplaneringen.

2 § Ansvarsområden
Nämndens uppgifter och ansvarsområden omfattar:













•

•
•
•
•
•
•
•

förvalta och underhålla kommunens fastigheter (mark, byggnader och anläggningar)
operativ natur och miljövård samt skogsbruk enligt kommunens gröna skogsbruksplan
belasta kommunal fastighet eller ingå avtal till förmån för kommunen avseende arrenden och
nyttjanderätter med en upplåtelsetid om högst 10 år
tillskapa rätt för eller belasta kommunal fastighet med servitut, med undantag för inom
ramen för exploateringsverksamheten
ansöka om lantmäteriförrättningar, vara kommunens ombud i sådana förrättningar som
faller under nämndens ansvarsområde
köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller
fastighetsdel för högst 100 prisbasbelopp. Tekniska nämnden får dock inte besluta i ärenden
som faller inom ramen för exploateringsverksamheten, köp och försäljning av mark som är av
strategisk betydelse för kommunen och ärenden som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
försälja bostadstomter via tomtkön inom ramen för exploateringsverksamheten och enligt av
kommunstyrelsen fastställda priser
förvalta tomtkön
ingå hyresavtal för lokaler eller bostäder som faller under nämndens förvaltning och för en
upplåtelsetid om högst 10 år
inteckningar och pantbrev
fortlöpande utbyggnad samt drift och underhåll av va-anläggningarna med undantag av
utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten
fortlöpande utbyggnad samt drift och underhåll av kommunens allmänna platser, såsom
gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, offentlig belysning, fritidsanläggningar, parker och
grönområden, lek- och badplatser, med undantag av utbyggnad inom ramen för
exploateringsverksamheten
energiproduktion och försäljning för fjärrvärmeverk Tången
fullgöra det kommunala renhållningsansvaret innebärande bla allmän renhållning,
avfallshantering och återvinning
insamling och behandling av hushållsavfall enligt miljöbalken
pröva frågor om bortforsling av hushållsvall om särskilda skäl föreligger
dagvatten, dricksvattenproduktion och avloppsbehandling innebärande att tillhandahålla
vatten och att rena avloppsvatten inom av kommunen fastställda verksamhetsområden
hamnverksamhet för kommersiella hamnar och småbåtshamnar
rederiverksamhet för linfärjor
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

flygplatsverksamhet på Näsinge flygfält
övergripande trafikplanering, trafik- och trafiksäkerhetsfrågor
flyttning av fordon
utfärda lokala trafikföreskrifter och i övrigt verka för en förbättrad trafiksäkerhet
allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala regler och föreskrifter för torghandel enligt
ordningslagen (1993:1617) och (1993:1632) förordningen med bemyndigande för kommuner
och länsstyrelse att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
verksamhet på Ekoparken
hantera kommunens fordonspark
kommunens förrådsverksamhet
avge yttranden ärenden som remitterats till nämnden

Härutöver är tekniska nämnden trafiknämnd och fullgör de uppgifter som åligger nämnden i
trafikförordningen (1998:1276) för vissa trafikfrågor och enligt lagen om nämnder för vissa
trafikfrågor (1978:234).
Tekniska nämnden har även att fullgöra va-huvudmannens ansvar enligt vattentjänstlagen.
Nämnden har att fatta beslut i ovan angivna grupper av ärenden som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt eller där det i lag eller författning anges något annat.
3 § Delegering från fullmäktige
Detta innebär bland annat att nämnden beslutar om:
 ökning eller minskning av verksamhetsområden för vatten och avlopp enligt riktlinjer
fastställda av fullmäktige
 ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggningar
 ärenden om tillämpning av taxa och lokal renhållningsordning i de delar som rör nämndens
verksamhetsområde
 att upplåta allmän plats för särskilt ändamål

4 § Nämndens sammansättning
Tekniska nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare som utses av fullmäktige. Vidare utser
fullmäktige ordförande och vice ordförande i nämnden.

5 § Presidium
Inom tekniska nämnden finns det ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande i
nämnden. Till presidiet ska adjungeras annan ledamot i nämnden från oppositionen.

6 § Tekniska nämndens ordförande
Det åligger tekniska nämndens ordförande
 att närmast under tekniska nämnden ha uppsikt och insikt över nämndens
verksamhetsområde.
 att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens
 verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ,
 att befrämja erforderlig samverkan mellan tekniska nämnden och kommunens övriga
nämnder och styrelser,
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att vid uppvaktningar för myndigheter eller konferenser och sammanträden med myndighet,
företag och enskilda företräda tekniska nämnden, om inte nämnden för särskilt fall
annorlunda beslutar,
att tillse att tekniska nämndens ärenden behandlas utan onödigt
dröjsmål
att i övrigt tillse att tekniska nämndens uppgifter fullgöres.

7 § Gemensamma reglementsbestämmelser
I övrigt gäller för tekniska nämndens verksamhet de av fullmäktige antagna gemensamma
reglementsbestämmelser för kommunens nämnder i Strömstads kommun.
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PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2017-0597

KF § 17

Svar på - Motion om utbyggnad av gång- och
cykelväg till Seläter från Moderaterna

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
att motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Nya moderaterna inkom med motion med önskan att Strömtads kommun bygger
ut gång- och cykelvägen från Seläter camping fram till Seläter samt att gång- och
cykelvägen från Ånneröd rondell fram till Seläter utrustas med belysning.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till Tekniska.
Tekniska nämnden anser det inte realistiskt att anlägga en gång- och cykelväg
längs Seläterbacken pga topografin. De anser att önskemålet är tillgodosett
genom att det kommer att säkerställas en gång- och cykelväg genom campingen i
den nya detaljplanen för Seläter camping.
Belysning på sträckan Ånneröd – Seläter camping beviljades investeringsmedel av
Kommunfullmäktige i november 2017 och det söktes även statlig medfinansiering
som också beviljades. Belysningen var i bruk den 15 november 2018.
Den sträcka som nu återstår att belysa är från Västra infarten till Seläter camping
fram till Caprivägen och detta projekt får tas med i kommande
investeringsäskande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-26 av Conny Hansson
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23 § 132
Tekniska nämndens beslut 2018-12-04 § 103

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

29 (49)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2017-0597

KS § 23

Motion om utbyggnad av gång- och cykelväg
till Seläter från Moderaterna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Nya moderaterna inkom med motion med önskan att Strömtads kommun bygger
ut gång- och cykelvägen från Seläter camping fram till Seläter samt att gång- och
cykelvägen från Ånneröd rondell fram till Seläter utrustas med belysning.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till Tekniska.
Tekniska nämnden anser det inte realistiskt att anlägga en gång- och cykelväg
längs Seläterbacken pga topografin. De anser att önskemålet är tillgodosett
genom att det kommer att säkerställas en gång- och cykelväg genom campingen i
den nya detaljplanen för Seläter camping.
Belysning på sträckan Ånneröd – Seläter camping beviljades investeringsmedel av
Kommunfullmäktige i november 2017 och det söktes även statlig medfinansiering
som också beviljades. Belysningen var i bruk den 15 november 2018.
Den sträcka som nu återstår att belysa är från Västra infarten till Seläter camping
fram till Caprivägen och detta projekt får tas med i kommande
investeringsäskande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-26 av Conny Hansson
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23 § 132
Tekniska nämndens beslut 2018-12-04 § 103
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens presidie 2019-01-16 § 16

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (2)

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-12-04

TN/2018-0056

TN § 103

Remiss över motion om nybyggnad
utbyggnad av gång- och cykelväg till Seläter

Tekniska nämndens beslut

att anse motionen besvarad med förslag till följande yttrande.
Det kommer att säkerställas en gång- och cykelväg genom campingen i den nya
detaljplanen för Seläter camping.
Att anlägga en gång- och cykelväg längs Seläterbacken är inte realistiskt pga
topografin.
Belysning på sträckan Ånneröd – Seläter camping beviljades investeringsmedel
av kommunfullmäktige i november 2017 och det söktes även statlig
medfinansiering som också beviljades. Belysningen var i bruk den 15 november
2018.
Den sträcka som nu återstår att belysa är Seläter camping fram till Caprivägen och
detta projekt får tas med i kommande investeringsäskande.

Sammanfattning av ärendet

Nya moderaterna önskar att Strömstads kommun bygger ut gång- och cykelvägen
från Seläter camping fram till Seläter samt att gång- och cykelvägen från Ånneröd
rondell fram till Seläter utrustas med belysning.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 § 132 att remittera motionen till
tekniska nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse remiss över motion om nybyggnad av gång- och cykelväg till
Seläter 2018-11-26, Conny Hansson
Motion 2017-10-25
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23, § 132

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att anse motionen besvarad med förslag till följande yttrande.
Det kommer att säkerställas en gång- och cykelväg genom campingen i den nya
detaljplanen för Seläter camping.
Att anlägga en gång- och cykelväg längs Seläterbacken är inte realistiskt pga
topografin.
Belysning på sträckan Ånneröd – Seläter camping beviljades investeringsmedel
av kommunfullmäktige i november 2017 och det söktes även statlig
medfinansiering som också beviljades. Belysningen var i bruk den 15 november
2018.
Den sträcka som nu återstår att belysa är Seläter camping fram till Caprivägen och
detta projekt får tas med i kommande investeringsäskande.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31

PROTOKOLLSUTDRAG

2 (2)

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-12-04

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Gatuchef Conny Hansson
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen
Jeanette Johander, 0526-191 61

2018-11-26

1 (2)
Dnr: TN/2018-0056

Tekniska nämnden

Remiss över motion om nybyggnad utbyggnad av gång- och
cykelväg till Seläter
Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Att anse motionen besvarad

Sammanfattning av ärendet

Nya moderaterna önskar att Strömtads kommun bygger ut gång och cykelvägen
från Seläter camping fram till Seläter samt att gång och cykelvägen från Ånneröd
rondell fram till Seläter utrustas med belysning.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Att anse motion besvarad med följande svar.
Det kommer att säkerställas en gång och cykelväg genom campingen i den
nya detaljplanen för Seläter camping.
Att anlägga en gång och cykelväg längs Seläterbacken är inte realistiskt pga
topografin.
Belysning på sträckan Ånneröd – Seläter camping beviljades
investeringsmedel av KF i november 2017 och det söktes även statlig
medfinansiering som också beviljades.
Belysningen var i bruk den 15 november 2018.
Den sträcka som nu återstår att belysa är Seläter camping fram till
Caprivägen och detta projekt får tas med i kommande investeringsäskande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse remiss över motion om nybyggnad av gång och cykelväg till
Seläter 20181126 Conny Hansson

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Prästängsvägen 30

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen

2018-11-26

Jeanette Johander

Conny Hansson

biträdande gatuchef
0526-191 61
jeanette.johander@stromstad.se

Beslutet skickas till
KF
Förslagsställaren
Conny Hansson
Akten

gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

2 (2)
Dnr: TN/2018-0056

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2018-0616

KF § 18

Motion om inrättande av blåljuskluster vid
Ringvägen 112 i Strömstad från Centerpartiet

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och
anger:
År 2012 lämnade Centerpartiet en motion till kommunfullmäktige med syfte att
kommunen då skulle verka för att samordna Räddningstjänsten samt
ambulansverksamhetens lokaler vid Ringvägen med bland annat nya lokaler för
polisen. Kontakter togs då mellan kommunen och Polismyndigheten, som då
valde att fortsätta verksamheten i befintliga lokaler.
Frågan har fått ny aktualitet då Polismyndigheten nu har prioriterat upp frågan
om ändamålsenliga polislokaler i Strömstad.
Som Centerpartiets tidigare motion beskriver finns för alla parter betydande
vinster med en samordning av lokaler. Då lokalfrågan för polisen nu aktualiserats
är en skyndsam handläggning från kommunens sida önskvärd.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
att Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att skyndsamt kontakta
Polismyndigheten för överläggningar i lokalfrågan.

Beslutsunderlag

Motion 2018-12-27

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0069

KF § 19

Motion om blåljuscenter från
Sverigedemokraterna

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Mattias Gustafsson (SD), Sven Nilsson (SD), John Johansson (SD) och Sanja Gohlke
(SD) har inkommit med en motion och uppger: Nu när polismyndigheten
prioriterat nya lokaler för polisen i Strömstad, anser vi i Sverigedemokraterna att
man skall passa på att samordna all blåljusverksamhet till ett och samma område.
Exempelvis på före detta ridskolans placering vid Drivnäs, på planen vid
Österödsrondellen eller annat lämpligt område. Nuvarande placering av
räddningstjänst är inte optimal med tanke på rådande trafiksituation som går
genom hårt trafikerad korsning samt förbi skolor etc. Möjligheten finns nu till ev.
medfinansiering från polismyndigheten samt kanske även från annan ansvarig
myndighet.
De föreslår
att man undersöker förutsättningarna för ett gemensamt blåljushus
att man undersöker möjligheten att samfinansiera gemensamma lokaler för
blåljusverksamhet
att man vid bygge av gemensamt blåljushus, omlokalisera kommunens
centralförråd (TP) till nuvarande räddningstjänstens

Beslutsunderlag
Motion

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2018-0566

KF § 20

Motion om att trygghetscertifiera
detaljplaneområdet på Canning från
Centerpartiet

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och
uppgett:
Trots att Strömstad är en förhållandevis trygg plats att leva och bo i upplever
många en otrygghet då man vistas i den offentliga miljön. För många innebär
detta en begränsning i möjligheten och lusten att kunna röra sig fritt ute i
samhället. Detta beskrivs i de trygghetsundersökningar som kommunens
folkhälsostrateg genomför varje år i samverkan med polisen. Kommunen har en
viktig roll i att kommunicera fakta samt att dessutom aktivt medverka i det lokala
brottsförebyggande arbetet. En väl genomtänkt stadsplanering är ett mycket
värdefullt verktyg då det gäller att förebygga brott. Detta går också hand i hand
med trivselhöjande åtgärder i ett område.
De yrkar
att Strömstads kommun i detaljplanearbetet gällande Canningområdet involverar
Stiftelsen Tryggare Sverige för analyshjälp i enlighet med CPTED (Crime Prevention
Through Environmental Design) samt konceptet Bo Tryggt 2030. Målsättningen
skall då vara att området trygghetscertifieras i enlighet med nämnda koncept.

Beslutsunderlag

Motion 2018-11-22

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2018-0575

KF § 21

Motion om namnbrickor till förtroendevalda
från Liberalerna

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Hans-Robert Hansson (L) har inkommit med en motion med förslag att alla
förtroendevalda får en namnskylt att använda både internt och externt.

Beslutsunderlag

Motion 2018-11-28

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

Liberalerna Strömstad
2018-11-28

Motion om namnskylt förtroendevald
Strömstads kommun bör erbjuda alla förtroendevalda en namnskylt, som kan
användas internt och externt.
Dels finns det förtroendevalda som inte är kända av alla kommuninvånare och
dels är det viktigt att förtroendevalda visar i vilken egenskap de deltar i möten
och andra sammankomster. Därför är det bra med en namnskylt.
Den som är förtroendevald deltar ibland i representation utanför kommunen eller
då besökare från andra kommuner eller länder finns med. Då kan det också vara
bra med en namnskylt som identifierar en kommunrepresentant.

Denna användes i Strömstads
kommun på 90-talet

Detta är namnskylten som används av
förtroendevalda i Västra
Götalandsregionen, den är av metall
och har magnetfäste för att inte göra
hål i kläder.

Liberalerna föreslår:
● att alla förtroendevalda får en namnskylt att använda vid behov.

För Liberalerna
Hans-Robert Hansson

Liberalerna Strömstad · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2018-0584

KF § 22

Motion om 6 timmars arbetsdag från
Feministiskt initiativ

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion och uppger:
En modern syn på välfärd förutsätter en balans mellan arbetsliv, familj och fritid.
Strömstad kommun och dess invånare skulle gynnas av sex timmars arbetsdag
och alla de fördelar det medför - bättre folkhälsa, bättre miljö och bättre
samhällsekonomi. Vi vill därför starta ett pilotprojekt vid ett av Strömstads
särskilda boenden.
Hon föreslår:
att ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön genomförs
inom den kommunala omsorgssektorn.
att försöket initieras på Solbogården på grund av höga sjukskrivningstal;
alternativt att arbetsplatser själva kan ansöka om att delta i försöksverksamheten
och att ett av dem väljs ut.
att försöket följs och utvärderas rörande sjukskrivningstal och välmående hos
personal och boende (exempelvis via standardiserade Quality of life-formulär)
innan försökets början samt därefter minst årligen.

Beslutsunderlag

Motion 2018-12-04

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

Fi Strömstad
Oslovägen 9A
452 35 Strömstad
(+46) 072-30 54 426

Motion
4:e december, 2018

Motion - pilotprojekt 6 timmars arbetsdag med bibehållen
lön i Strömstads kommun

Sammanfattning
En modern syn på välfärd förutsätter en balans mellan arbetsliv, familj och fritid. Strömstad
kommun och dess invånare skulle gynnas av sex timmars arbetsdag och alla de fördelar det
medför - bättre folkhälsa, bättre miljö och bättre samhällsekonomi. Vi vill därför starta ett
pilotprojekt vid ett av Strömstads särskilda boenden.
Bakgrund och argumentation
Kortare arbetsdagar medför många vinster. Idag lägger kvinnor i Sverige ner en timme mer än
män varje vardag på obetalt hushållsarbete enligt SCB [2]. Kortare arbetsdagar med bibehållen
lön skulle bryta deltidsfällan som innebär att personer, oftast kvinnor, går ner i arbetstid för att
hinna med livspusslet - en deltidsfälla som idag leder till lägre livslön och därmed lägre
pensioner för kvinnor. En arbetstidsförkortning leder även till att fler personer delar på jobben,
vilket i sin tur ger minskade kostnader för arbetslöshet och A-kassa. Studier tyder också på att
våld mot kvinnor minskar med sjunkande arbetslöshet [1].

2
Stressrelaterade sjukdomar ökar i dagens samhälle och så även långtidssjukskrivningar.
Med sex timmars arbetsdag kommer det att finnas tid för träning, utomhusvistelse och
välgörande samtal. Vi har då bättre möjligheter att uppnå gott mående, fysiskt och psykiskt. En
arbetstidsförkortning leder således till välfärdsvinster eftersom folkhälsan förbättras,
sjukskrivningskostnaderna kan sjunka och utbrändheten minska. Arbetstidsförkortning ger barn
och föräldrar mer tid med varandra och tid över till exempelvis läxhjälp, lek och umgänge;
ungdomar får ökad tillgång till vuxna. Den extra tiden ger även större utrymme för alla att delta
aktivt i samhällslivet och ger möjlighet till fler kvinnor inom politiken, vilket är ett lokalt problem i
Strömstad med knappt 36% kvinnor i kommunfullmäktige.
Vi måste också gå ner i arbetstid för miljöns skull. En kortare arbetstid kan vara en av
förutsättningarna för en klimatomställning [3]. Fler orkar ta cykeln eller gå till och från arbetet.
En mindre tidspressad konsument blir mindre benägen att använda fossilberoende
transportvägar för semestrar och minskar inköpen av industriprocessad mat. Fler hinner
sopsortera och fler hinner laga god och nyttig mat från grunden. En rapport visar att
arbetstidsförkortning kan ge så mycket som 18 procents lägre energianvändning jämfört med
bibehållen arbetstid [4]. Att arbetstidsförkortning leder till minskad miljöpåverkan betonas av
den Brittiska hållbarhetskommissionen [5] samt i två rapporter från Naturvårdsverket [4, 6].
Det pågår redan ett 10-tal försök med sex timmars arbetsdag i olika kommuner. I Göteborg, på
Svartedalens äldrecentrum, såg man att kortare arbetstid gjorde folk friskare. Det har gått så bra
att man i Göteborg startat två nya projekt 2018; för socialsekreterarna i Angered och för
förskolepersonalen i Bergsjön. Stressforskningsinstitutet fastställde i en studie att personal
som får jobba kortare arbetsdagar sover bättre, är mindre stressade och oroliga, samt i helhet
friskare [7].
Fler exempel finns. På ortopedavdelningen i Mölndal brottades verksamheten med
rekryteringsproblem och personalflykt. När de införde sex timmars arbetsdag försvann
rekryteringsproblemen och sköterskor står i kö att ta anställning, samtidigt som deras
produktion har ökat. Resultatet, efter tre års försök, har blivit så bra att ledningen beslutat att
permanenta arbetstidsförkortningen. [8]

3
Sverige har förr haft sex dagars arbetsvecka och det gick utmärkt att korta till fem dagar. Vi
har haft tio timmars arbetsdag i landet och vi sänkte successivt till åtta timmar, utan att
Sveriges ekonomi gick under. Ett projekt med arbetstidsförkortning kan initieras i Strömstad - vi
anser att det är dags för gradvis införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, med
början i ett pilotprojekt i Strömstad.

Vi yrkar
- Att ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön genomförs inom den
kommunala omsorgssektorn.
- Att försöket initieras på Solbogården på grund av höga sjukskrivningstal; alternativt att
arbetsplatser själva kan ansöka om att delta i försöksverksamheten och att ett av dem väljs ut.
- Att försöket följs och utvärderas rörande sjukskrivningstal och välmående hos personal och
boende (exempelvis via standardiserade Quality of life-formulär) innan försökets början samt
därefter minst årligen.

Marielle Alvdal, för Feministiskt initiativ Strömstad

4
Källor
1. Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009, s. 352
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2. SCB:s broschyr “På tal om kvinnor och män”, s. 43-44,
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17b18_br_x10br1801.pdf)
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2018-0612

KF § 23

Motion om utredning av tillagningskök från
Kristdemokraterna

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Anders Ekström (KD), Moa Aslan (KD) och Rosé-Marie Fagerberg (KD) har
inkommit med en motion där de föreslår:
1. att kostnaderna för 3 tillagningskök med mottagningskök utreds som alternativ
till multikök och mottagningskök för tillagning i första hand för kommunens
äldreboenden.
2. att kommunen vilandeförklarar beslutet om projektering och byggnation av
multikök med mottagningskök för mellan 32 - 60 Mkr och istället beslutar att
kommunen köper färdiga förpackningar som test under en tidsperiod från de
multikök som finns idag i bland annat Karlstad o Trollhättan.

Beslutsunderlag

Motion 2018-12-18

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0028

KF § 24

Motion om organisatorisk placering av
enheten för måltid och städ från Liberalerna

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Kerstin Karlsson (L), Lars Tysklind (L), Mette H. Johansson (L), Hans-Robert
Hansson (L), Jennie Persson (L) och Helena L´Estrade (L) har inkommit med en
motion gällande organisatorisk placering av enheten för måltid och städ.
De föreslår:
att enheten för måltid och städ flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen till
en övergripande serviceenhet under kommunstyrelsen i enlighet med modellen
för IT-avdelningen och ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag

Motion 2019-01-03

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0051

KF § 25

Motion om att fira och uppmärksamma att
demokratin fyller 100 år!

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C), Anna-Lena Carlsson (C), Andreas Hermansson (C), Elisabeth
Johansson (C), Tore Lomgård (C) och Hans-Inge Sältenberg (C) har inkommit med
en motion gällande att Strömstads kommun bör fira och uppmärksamma att
demokratin fyller 100 år.
De föreslår:
att firandet av demokratins 100 år genomförs med Strömstads
Kommunfullmäktige som utgångspunkt genom återkommande programpunkter
vid Kommunfullmäktiges sammanträden fram till och med 2022.
att Kommunfullmäktiges presidie ges i uppdrag att ansvara för framtagande av ett
övergripande demokratiprogram och genomförande för perioden fram till 2022.

Beslutsunderlag

Motion 2019-01-11

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0067

KF § 26

Motion om vikariesituationen på bland annat
Strömstiernaskolan från Kristdemokraterna

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Anders Ekström (KD), Moa Aslan (KD) och Rosé-Marie Fagerberg (KD) har
inkommit med en motion gällande attvikariesituationen på bland annat
Strömstiernaskolan.
De yrkar att skolförvaltningen gör en ekonomisk sammanställning, kalkyl, på
kostnaderna för i första hand 3 fasta lärarvikarier på Strömstiernaskolan.
Vidare yrkar de att organisationen av vikariepoolen genomlyses och utreds samt
förstärks och att en strategi för ett kunskapslyft för de närmaste 4 åren snarast
presenteras av förvaltningen.
Dessa åtgärder är ett steg mot målet att Strömstad skall ha bland landets bästa
skolor.

Beslutsunderlag

Motion 2019-01-20

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2018-0548

KF § 27

Motion om utbildning till presidiepositioner i
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Karla Valdivieso (MP) och Mette H. Johansson (L) och Marielle Alvdal (FI) med stöd
av Elisabeth Johansson (C), Johanna Ekeroth (S), Gunilla Hegardt (V) och Arlette
Lacabanne (KD) har inlämnat en motion gällande utbildning till presidiepositioner i
Kommunfullmäktige. Efter valet av presidium för kommunfullmäktige i Strömstad
2018-2022, konstaterar de att presidiet återigen enbart bemannas av män.
De föreslår:
att kommunfullmäktiges presidium 2018-2022 ansvarar för att genomföra en
adekvat utbildning som ska vara genomförd senast vid utgången av 2021 i ämnet
”Vad gör ett presidium i kommunfullmäktige i Strömstad”, riktad primärt till
kvinnor inom partierna
att kommunfullmäktiges presidium senast på septembermötet 2019 presenterar
utbildningens innehåll och utbildningstillfällen för kommunfullmäktige
att alla partier i kommunfullmäktige ansvarar för att internt rekrytera deltagare
till utbildningen.

Beslutsunderlag
Motion

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

Motion gällande utbildning till presidiepositioner i Kommunfullmäktige
Uppkomsten av denna motion har skett gemensamt i en frivillig gruppering som vi kallar ”Kvinnor på
tvärs över partierna” med representanter över parti- och blockgränser. Gruppens syfte är att lyfta upp
jämställdhetsfrågor på agendan. Alla kvinnor som ingår i gruppen är inte ledamöter i KF, men
samtliga i gruppen har erbjudits att visa sitt stöd för motionen (se bilaga 1).
Efter valet av presidium för kommunfullmäktige i Strömstad 2018-2022, konstaterar vi att presidiet
återigen enbart bemannas av män.
Ser vi på fördelningen mellan könen, konstaterar vi att Strömstads kommunfullmäktige aldrig har
haft en kvinnlig ordförande. Vi känner endast till enstaka presidiemedlemmar som inte varit män.
Förra mandatperioden var samtliga i presidiet män. Vi ser samma situation framför oss de
kommande fyra åren. Vi anser att det är hög tid att öka förutsättningarna för att det 2022 blir en
jämnare representation. Vi anser det vara av största vikt att fullmäktige som kommunens högsta
beslutande organ ska ha ett mer jämställt presidium fr.o.m. 2022, då KF representerar en kommun
med hälften män och hälften kvinnor.
Orsakerna till att inga kvinnor suttit på ordförandeposten, och endast enstaka kvinnor varit vice
ordförande, kan ha olika förklaringar. Vi vill att fler kvinnor ska vara valbara till kommunfullmäktiges
presidium och att sittande presidium i kommunfullmäktige tar ansvaret för att anordna en utbildning
under mandatperioden 2018-2022; vilken kan innehålla vilka uppgifter som ingår för
kommunfullmäktiges presidium, samt regelverk och mötesteknik.
Utbildningen ska primärt rikta sig till kvinnor från alla partier och syftet är att, vid presidievalet 2022,
ha kvinnor att nominera när valet av kommunfullmäktigepresidium ska göras. Vi anser att ansvaret
bör ligga på kommunövergripande nivå för att alla ska få tillgång till samma kunskap om presidiets
olika ansvarsområden.
Utbildningen ska naturligtvis erbjudas till alla partier i kommunfullmäktige och det bör inte finnas
någon övre gräns på deltagarantal.
Samtliga undertecknade yrkar följande:
- Att kommunfullmäktiges presidium 2018-2022 ansvarar för att genomföra en adekvat utbildning
som ska vara genomförd senast vid utgången av 2021 i ämnet ”Vad gör ett presidium i
kommunfullmäktige i Strömstad”, riktad primärt till kvinnor inom partierna
- Att kommunfullmäktiges presidium senast på septembermötet 2019 presenterar utbildningens
innehåll och utbildningstillfällen för kommunfullmäktige
- Att alla partier i kommunfullmäktige ansvarar för att internt rekrytera deltagare till utbildningen

______________________

______________________

______________________

Karla Valdivieso (MP)

Mette H. Johansson (L)

Marielle Alvdal (Fi)

Bilaga 1
Uppkomsten av denna motion har skett gemensamt i en frivillig gruppering, ”Kvinnor på tvärs över
partierna”.
Alla kvinnor i gruppen är dock inte ledamöter i Kommunfullmäktige, men undertecknade har
accepterat ett erbjudande att visa sitt stöd för motionen.
Gruppens syfte är att lyfta jämställdhetsfrågor, över partigränserna.

______________________

______________________

Elisabeth Johansson (C)

Johanna Ekeroth (S)

______________________

______________________

Gunilla Hegardt (V)

Arlette Lacabanne (KD)

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0107

KF § 28

Motion om att säkerställa att
kommunfullmäktiges Vision, Mål och
Värderingar för utbildning är förankrade och
bärs upp av samtliga berörda, från
Liberalerna

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Lars Tysklind (L), Kerstin Karlsson (L), Mette H. Johansson (L), Hans-Robert
Hansson (L), Helena L´Estrade (L) och Jennie Persson (L) har inkommit med en
motion om att säkerställa att kommunfullmäktiges Vision, Mål och Värderingar för
utbildning är förankrade och bärs upp av samtliga berörda.
De föreslår ett uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden:
att fastställa konkreta mätbara mål för våra förskolor, skolor, gymnasiet och
vuxenutbildningen gällande såväl kunskap som upplevd kvalitet i enlighet med
ingiven bilaga
att förankra förändringsarbetet hos samtliga medarbetare och elever under
vårterminen 2019
att genomföra följande åtgärder för att uppnå målen:
Införa individuella handlingsplaner för samtliga barn och elever från höstterminen
2019.
Upprätta modell för kvalitetsmätning med utgångspunkt i fullmäktiges fastställda
mål, vision och värderingar. Samtliga mätningar genomförs från läsåret
2019/2020.
Införa resultatenheter vid samtliga enheter som möjliggör för chefer och
medarbetare att bli delaktiga och engagerade i ansvaret för reklytering av
barn/elever och i den egna enhetens resultat. Resultatenheter införs från
höstterminen 2019.
Förbättra effektiviteten i bemanning och lokalutnyttjande genom ändrade

Beslutsunderlag

Motion 2019-02-01

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

KS/2019-0115

KF § 29

Motion om sammanställning på samtliga
föreningar/organisationer/projekt där
Strömstads kommun medverkar med bidrag,
stöd och personalinsatser.

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Anders Ekström (KD) och Rosé-Marie Fagerberg (KD) och Moa Aslan (KD) har
inkommit med en motion där de önskar få en sammanställning på samtliga
föreningar/organisationer/projekt där Strömstads kommun medverkar med
bidrag, avgifter, stöd och personalinsatser. Exempel på verksamheter är
Gränskommitten/Svinesundskommitten, Maritim utveckling i Bohuslän, Fairtrade
City m.fl med uppdelning på och redovisning av respektive förenings/projekts
mål/måluppfyllelse, både för organisationen och för Strömstads kommun och
dess kommuninvånare med totala årliga direkta kostnader för kommunen i dels
kontantbidrag dels andra bidrag såsom tex. arbetsinsatser. Vilka krav ställer
kommunen när kommunen går med i projekt/föreningar. Vi önskar redovisning av
vad har resultaten av dessa projekt blivit för vår kommun och våra
kommuninvånare och de direkt och indirekt använda skattemedlen.

Beslutsunderlag

Motion 2019-01-31

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-12-04

TN/2017-0092

TN § 100

Medborgarförslag - säkrare skolväg mellan
Tången och Bojarskolan

Tekniska nämndens beslut

att då Trafikverket är väghållare för den aktuella vägsträckan med lägsta
trafiksäkerheten, som anges i medborgarförslaget, och Strömstads kommun nu
fått besked att åtgärdsvalstudie kommer genomföras i Trafikverkets regi, för
cirkulationsplatsen vid brandstationen, så anses motionen därmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Helen Sjöde Veerman skriver i sitt medborgarförslag: Jag bor på Tången
tillsammans med min man och mina två barn, 7 och 4 år gamla. Vi tillhör sedan i
höstas upptagningsområdet bojarskolan. Jag tycker om att cykla eller gå till skolan
med mina barn och jag ser det som en självklarhet att de i sinom tid ska kunna ta
sig till och från skolan på egen hand. Det som oroar mig är när de ska korsa de
trafikerade vägarna vid rondellen vid eurocash. Har ni någon plan för hur ni ska
kunna göra barnens väg till och från skolan så säker och trygg som möjligt?
Gatuavdelningen har utrett förslaget och kommit fram till att det finns flera
alternativ att ta sig till Bojarskolan från Tången. Det längsta alternativet är det
mest trafiksäkra och det kortaste är det med lägst trafiksäkerhet.
Trafikverket kommer att utreda cirkulationsplatsen vid brandstationen med en
åtgärdsvalstudie där vi har lägst trafiksäkerhet på sträckan. Trafikverket är
väghållare på platsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-02-04
Utredning
Trafikverkets kriterier för passager
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-02, § 3
Tjänsteskrivelse 2018-11-26

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att då Trafikverket är väghållare för den aktuella vägsträckan med lägsta
trafiksäkerheten, som anges i medborgarförslaget, och Strömstads kommun nu
fått besked att åtgärdsvalstudie kommer genomföras i Trafikverkets regi, för
cirkulationsplatsen vid brandstationen, så anses motionen därmed besvarad.

Beslutet skickas till

Förslagställaren Helen Sjöde Veerman
Gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktige, för kännedom
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen
Jeanette Johander, 0526-191 61

2018-11-26
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Tekniska nämnden

Medborgarförslag - säkrare skolväg mellan Tången och
Bojarskolan
Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning av ärendet

Helen Sjöde Veerman skriver i sitt medborgarförslag:
Jag bor på Tången tillsammans med min man och mina två barn, 7 och 4 år gamla.
Vi tillhör sedan i höstas upptagningsområdet bojarskolan. Jag tycker om att cykla
eller gå till skolan med mina barn och jag ser det som en självklarhet att de i sinom
tid ska kunna ta sig till och från skolan på egen hand.
Det som oroar mig är när de ska korsa de trafikerade vägarna vid rondellen vid
eurocash. Har ni någon plan för hur ni ska kunna göra barnens väg till och från
skolan så säker och trygg som möjligt?
Gatuavdelningen har utrett förslaget och kommit fram till att det finns flera
alternativ att ta sig till Bojarskolan från Tången.
Det längsta alternativet är det mest trafiksäkra och det kortaste är det med lägst
trafiksäkerhet.
Trafikverket kommer att utreda cirkulationsplatsen vid brandstationen med en
åtgärdsvalstudie där vi har lägst trafiksäkerhet på sträckan.
Trafikverket är väghållare på platsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag
Utredning
Trafikverkets kriterier för passager
KF beslut

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Prästängsvägen 30

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen

2018-11-26

Jeanette Johander

Conny Hansson

biträdande gatuchef
0526-191 61
jeanette.johander@stromstad.se

Beslutet skickas till
Förslagställaren
Conny Hansson
Akten

gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se
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Exempel på Skolvägar från området Tången till Bojarskolan.
Olika vägval görs från området Tången till Bojarskolan beroende på startpunkt.
De sista valmöjligheterna E eller D är lika för alla.

D
750 m
A
660 m

420 m

1 900 m

E
820 m
C

B

1330 m

560 m

2 150 m

1 800 m

Medborgarförslag har inkommit om säkring av GCM-passage för skolbarn vid passage vid
Ringvägen – Oslovägen. Punkt 4 - 5.
Exempel på olika möjliga vägval från området Tången till Bojarskolan.
9

Passager 1 Tångenvägen och 9 Kebalvägen bedöms som Gröna enligt
Trafiksäkerhetsverkets kriterier för säker GC-passage.
Passager punkter 2-3 och 4-5 Ringvägen - Lilla Oslovägen - Oslovägen bedöms som
RÖDA enligt Trafiksäkerhetsverkets kriterier för säker GC-passage.
Passager punkter 6-7-8 Lilla Oslovägen – Oslovägen - Mällbyvägen bedöms som Gula
enligt Trafiksäkerhetsverkets kriterier för säker GC-passage.
A

Förutsätter
anläggande av
förhöjt
övergångsställe

5

4
START
1

3
8
7

2
6

Passage över Tångenvägen bedöms som Grön enligt
Trafiksäkerhetsverkets kriterier för säker GCM-passage.

START

Passage över Ringvägen punkt 2 bedöms som Röd enligt
Trafiksäkerhetsverkets kriterier för säker GC-passage.

2

Passage över Lilla Oslovägen punkt 3 bedöms som Röd enligt
Trafiksäkerhetsverkets kriterier för säker GC-passage.

3

Passage över Ringvägen och Oslovägen punkter 4 - 5
bedöms som Röda enligt Trafiksäkerhetsverkets kriterier
för säker GC-passage.

5
4

Passage över Lilla Oslovägen punkt 6 bedöms som Gul enligt
Trafiksäkerhetsverkets kriterier för säker GC-passage.

6

Passage över Oslovägen punkt 7 bedöms som Gul enligt
Trafiksäkerhetsverkets kriterier för säker GC-passage.

7

Anlagd förhöjd passage över Mellbyvägen punkt 8.
Kommer bedömas som Grön enligt Trafiksäkerhetsverkets
kriterier för säker GC-passage.

8
8
GCM - passage anläggs ev.
passage blir då GRÖN

Passage över Kebalvägen punkt 9 bedöms som Grön enligt
Trafiksäkerhetsverkets kriterier för säker GC-passage.
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