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Kom m u nstyrel sens u PPg ifter

Allmänt om kommunstyrelsens

u ppg ifte r
1$ I(ommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett

hllh.tr"nrrrar för kommunens verksamheter, uWeckling och ekonomiska ställeing'

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma

namndlrs verksamhet flådningsf""ktion). I(ommunstyrelsen ska också ha uppsikt

över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala fötelag, stiftelser, och

kommunalförbund.

I(ommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad

styrning och leda arbetet med att la fu.am styrdokument för kommunen(styrfunktion)

I(ommunstyrelsen ska följa de frägor som kan inverka på kommunens utveckling

och ekonomiska ställning och fotlöpande i samråd med nämndetna följa upp de

fastställda målen och återapporteta till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

I{ommunstyrelsen ansvarar för de uppgiftet som anges i detta reglemente, samt

sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Därutöver

urr.rr"tur ktämunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen

/ 201.7 :7 25), I(l och annan lagstiftning.

Kornmunsflrekenfår med stöd au 6 kapitlet I $ kommunallag (2017:725)futtafiljande beslut

rörande nämndernas uerksam het:

Beilut om anställningsstopP

B es lu t o m ö ue rgrip a n de p e rs o n a lfrågor

Beslut om stopp Jiir lterligare inuesteingar

Slutligt beslut när tuå närnnd.er är oense

a

a

a

a
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Ledningsfunktion och

styrfu n ktion

Allmänt om lednings- och

styrfu n kt io n

2$ I(ommunstytelsen 
^fisvar^r 

för beslut om samordning mellan nämnderna och

grans&agmng mellan nämndernas kompetens. I(ommunstyrelsen ansvarat för alt en

"ff.kti.r 
och ändamålsenlig organisation upprätthålls och har det övergripande

ansvaret för kommunledningsföwaltningen dät enheterna;

kansli, ekonomi, personal, kommunikation, säkerhet, atbetsmarknad, näringsliv, arkiv

och samhällsbyggnadsförvaltning ingår.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingåt att utfärda anvisningar om tolkning och

tillämpning av kommun fu llrnäktiges fastställda princip er

I(ommunstyrelsens övergripande uppgifter

3$ Kommunstyrelsen ska

1,. leda och samordna arbetet med utformningen av övergripande och sffategiska

må1, riktlinje r och tamar för styrningen av hela den kommunala verksamheten

samt göra framställnin gar i mälfrägor som inte är förbehållna 
^nflafl 

nämnd,

2. utöva uppsikt över övdga nämnders och gemens amm nämnders beslut,

3. h^ ,rpp.ikt över sådan avtalssamverkan som sket enligt 9 kap. 37 $ I(L eller

enligt annan lag eller författning,
4. ha ett övergripande ansvar föt interna säkerhetsfrågor i kommunen,

5. ha hand om kommunens system för ekonomi, personal, dokument- och

ärendesystem, information och kommunikationssystem samt

förtroendemannaregister,
6. ha ett övergdpande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,

7. anställa kommunchef samt besluta om insttuktion för denne

8. anställa förvaltningschefer.
g. hos firllmäktige, öwiga nämnder och andra myndighetet göta de

framställningar som behövs,

10. kontinuedigt följa verksamheten i övriga nämndet,

1,\. ansvara för utformning och ufveckling av kommunens system för intern

kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,

M/ SRJ
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72. ansvata för samordningsträffar med nämndspresidierna och

förvaltningscheferna
13. fastställa risk och såtbarhetsanalys samt styrdokument för krisberedskap,

1,4. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet

med I{L,
15. tillse att uppföljning sker till kommunfullmäktige avseende 526tliga nämnders

verksamhet och ekonomiska ställning,

16. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat 
^nflat,

77. ansvara för kommunens totala regelverk,

18. ansvara för att nationella måI, genom lagar och förordningar, följs

1,9. hauppsikt över verksamheter i de bolag som kommunen helt eller delvis äger

Om fullmäktige inte har beslutat nägot afln t, avgöt kommunstyrelsen hur de

ärenden ,orn irr[-aktige ska handlägga ska beredas. I(ommunstytelsen fåt uppdra åt

en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sädana ärenden'

Kommunalförbund

$5 l(ommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal vetksamhet som bedrivs i
sädanakommunalförbund som kommunen är medlem i'

Ekonomisk förvaltning

6$ I(ommunstyrelsen ska

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige

meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering,

amortering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också attbevaka att

kommunens inkomster inflyter och att betalningat görs i tid samt att vidta de

åtgärdet som behövs för in&ivning av förfallna fotdtinga4

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingåt bland annat

att
a) underhålla och förvalta kornmunens lösa egendom,

b) se rill att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,

c) handha egen donationsförvaltning
j; -r.rk" föiattbudgetprocessen följs i enlighet med fastställd planedng

3. upprätt förslag tiil budget i enlighet med I(L
4. ,. till utt bokfåring och redovisning sker i enlighet med lagen om kommunal

redovisning (207 8:597 ),
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om

kommunal redovisning (201'8:597),

L//1 e" ,h,-/



RECLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KARLSBORGS KOMMUN 6(1 8)

Personalpolitiken

1.. 7$ I(ommunsryrelsen och nämnderna är anslällningsmyndighet för personal

vid dess förvaltning. I{ommunstyrelsen och nämndetna hat hand om

personalfrågor inklusive arbetsmiijöfrågor inom sitt respektive

verksamhetsområde med undantag av nedanstående ftägor dår

kommunstyrelsen har övergdpande ansvar;

I(ommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen

som arbetsgivare och dess arbetstagate och ska

2. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera fuägor

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess

arbetstagare,

3. ha det overgripande ansvaret för kommunens lönepolitik och lönebildning,

4. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom

vad gäller 11'-74 och 38 $$ lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,

5. avgötafuägor om tolkning och tillämpning av lag,zwal och andra

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och

dess arbetstagate,

6. besluta om stridsåtgärd,

7. handlägga pensioner och avtalsförsäkringar,

8. ansvara för attutatbeta policydokument för personalftågor,

Delegering från kommunfullmäktige
8$ I(ommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ätenden:

1,. upptagande av lån inom den beloppstam och de rikdinier som fullmäktige

fastställt,
2. päbegfuan av nämnd omfördela medel, som anslagits till nämnden inom den

budgeterade verksamhetsvolymen och av fulknäktige fastställd beloppsram

och andra tiktlinjer,
3. köp, gåva, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om

fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra

riktlinjer bettäffande belopp och villkor i övtigt,
4. i mål och ärenden, där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen

bindande vefkan, täffa överenskommelse om betalningav fotdran, anta

ackord, ingå födikning och sluta annat avtal.

5. avge ytftande, som ankommer på fullmäktige om inte ytttande är av

principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen'

6. tillstånd att använda kommunvapnet samt kommunens logotype

7. överlåtelse eller upplåtelse till enskild av mark för villa- eller

egnahemsbebyggelse.

&r W, tfr,J
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Delegationsbeslut ska anmälas till kommunfullmäktige

Uppföljningsfunktion

Kom m u nstyrelse ns u ppfölj n i ng

9$ I(ommunstytelsen ska

I. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, måI, riktlinjer och

ptogram för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagl-igt och

ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,

4. wå gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens

verksamheter utvecklas mot bakgtund av fasdagda mål och hur den

ekonomiska ställningen är undet budgetåret,

5. en gång ådigen l:rpporter^ till fullmäktige om kommunens avtalssamverkan

enligt 9 kap.37 $ i(L eller enligt annan lag eller författning,

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs

genom samarbetsavtal eller via gemensamma nämnder konffolleras och följs

upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda progtam och

direktiv,
7. två gånger per är lämna en redovisning till fullmäktige över de motioner som

kommit in till fullmäktige, och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter

Proces s be hörig het

10$ I{ommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla rr:,äl

och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller 
^frflafr

författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål dät någon har begärt

laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att siålv föta

talan i målet.

7(18)
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Krig, krigsfara, krisledning och höjd

be red s kap
11$ I(ommunstyrelsen atsvarrrr föi ko*-rrrrens uppgifter om totalförsvat och höjd

beiedskap. För tommunens uppgifter enligt lagen, (2006:544) omkommuners och

tegionen, åtgärder inför och vid exttaordinära händelser i fredstid och höjd

beiedskap, 
^flsvzrrar 

sätskilt utsedd krisledningsnämnd. Iftisledningsnämndens

verksamhet regleras i särskilt teglemente.

I(ommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen

(1,997:1.46).

Föreskriftet om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i
lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunefna, förvaltningsmyndighetetna och

domstolarna under krig eller krigsfara.

Arbets lös hets näm nd
12$ I(ommunstyrelsen är arbetslöshersnämnd enligt lagen (1.944:475) om

arbetslöshetsnämnd.

Arkivmynd ig het
13$ Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkiwården finns

i av fullmäktige antaget arkivreglemente.

Anslagstavla och webbPlats
1 4$ I(ommuns tytelsen ansY atar för kommunens an slagstavla'

I{ommunstyrelsen ansvafaf för kommunens exteffia och intetna webbplats.

Personuppgifter
15$ I(ommunstytelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av

p.isonuppgifter som sker i dess verksamhet. I(ommunstyrelsen är också

p.tr"""ppgiftsansvarig för de typef av behandlingar som är gemensamma förhela

to--rrt.rr-, enligt vadsom angivits i kommunstyrelsens registerföneckning enligt

artikel 30 i dataskyddsförordningen. I(ommunstyrelsen ät också

8(l 8)

L/e/ ee'
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pefsonuppgiftsansvarig för den behandling av petsonuppgifter som sker i fullmäktige

samt hos ?"U-at tig.Ueredningar. I(ommunstytelsen ska utse dataskyddsombud'

Upphandling
1 6$I{ommunstytels en 

^nsv 
ar r föt strategiska upphandlings frågor. N ärmare

föreskrifter finns i upphandlingspolicy och riktlinjer.

Rådg ivande organ
175

Rådet för funktionshinderfrågot (RFF) är organisatoriskt knutet till

kommunstyrelsen.
Organisationer för personer med funktionsnedsättning som bedriver organiserad

,reÅr"mhet inom kommunen kan efter beslut i kommunstyrelsen erhålla

representation i rådet.

Organisationerna som ingår i rådet skall inför varje nytt verksamhetsåt lämna fötslag

till kommunstyrelsen på ledamöter och etsättare.

I(ommunstyrelsen fastställer antalet ledamöter och etsättare från de organisationet

som skall ingå i rådet. En ordinarie ledamot samt en ersättare från dessa

otganisationer skall ingå i rådet.

I(ommunstyrelsen utser politiska ledamöter.

Eventuellt åeltagande i Åässor och/eller konferenser ska vara i direkt koppling till

tådets verksamhet och i förväg godkännas av I(SAU.

I(ornmunstyrelsen har det organisatoriska ansvafet föt Brottsfötebyggande rådet

(BRÅ) dät kommunstyrelsens otdförande är ordinarie ledamot'

I folkhälsotådet ska kommunstyrelsen tepresentefas av kommunstyrelsens

arbetsutskott. I{ommunstytelsens otdfötande ät ordförande i Folkhälsorådet.

Komm u nstyrel sens u PPd rag

och verksamhetsområde

U ppd rag och verksam het

r// W" rU
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1BS

I(ommunstytelsen har det övergdpande ansvaret för samhällsbyggnadsförvaltningen

I ansvaret för byggnadsvefksamheten ligger särskilt att genomföra samtliga bygg- och

anläggningsarbeten enligt fullmäktiges investeringsbudget eller annat beslut av

fullmäktige.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna

1,. Samhällsbyggnadsförvaltningen med ansvar

a. tekrrisk försörjning
b. underhåll och förvaltning av kommunens fastighetet

c. lokalfötsörjning och byggnadsverksamhet

d. drift och underhåll av kommunefis gatof, vägar, parker och andra allmänna

platser, vatten- och avlopps anlåggntngar, trafik- och liknande anläggningar

e. drift och underhåll av avfallshantering

f. drift av kommunens maskin- och fordonspark

g. {l:L.;r.Ltagande av förslag till allmänna bestämmelser för brukande av Va-

anläggningar, taxot, avgifter och andta leveransvillkor

h. kommunal väghållningsmyndighet, beslut om kommunala bidrag till
enskild väghållning och vägföreningar
i. lokalvård i kommunens lokaler
j. kommunens kostProduktion
k. upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål

l. beslut om bostadsanpassningsbidrag

2. planläggning av mark och vatten, enligt plan- och bygglagen (2010:900)

3. matk- och bostadspolitik, se till att tillfredsställande markberedskap

upprätthålls samt att bo stads förs örj ningen och s amhällsbyggandet ftåmias,

4. energiplaneringen, samt utveckla enetgihushållningen

5. den strategiska miliöplaneringen
6. den strategiska planeringen av infrastruktuf samt ftafikpolitik

7. sysselsättnings och näringslivsfrågor och 
^nsv?r 

för ätgårder f.öt att allmänt

ftåmja sysselsättningen och näringslivet i kommunen

8. kollektivtrafikfrågor
9. lokalförsörjning
10. kommunens inköpsverksamhet

11. utseende av ombud för kommunen vid förtättning hos

fastighetsbildningsmyndighet och enligt lagen om enskilda vägar med

behörighet att å kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att

företädakommunen vid förrättning med den behörighet övrigt som anges i
12kap 14 $ tättegångsbalken,

12. utseende av ombud som vid tomtindelning föteträder kommunen såsom

'J:rarkägafe,
13. de förvaltnings- och vetkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt

^nnan 
nämnd.

14. Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa

a. miljövårds- och narurvårdspolitiken och verka föt en god miljö i
kommunen,

r0(t8
)
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1r(r8

)

b. socialtjänsten och verka för att socialtjänstens mål kan upp$'llas,

c. den kommunala hälso- och siukvården och verka för en god kommunal

hälso- och sjukvård,
d. skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan upp$'llas,

e. arbetet föt en god integtation av nyanlända

f. arbetsmarknadifrågor och socialnämndens arbete med att verka för vuxnas

mö jlighet till egenförsötjning
g. ärenden enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och

säkerhetsskyddsförordningen (201 8:658)

Sammansättning och

arbetsfo rme r

Tidpunkt för sammanträde
s19 I(ommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen

bestämmet.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär

det eller om ordföranden anser att det behövs. En begätan om extfa sammanträde

lk&
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ska göras skriftligen hos ordöranden och innehålla uppgrft om det ellet de ärenden

som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet'

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförande om tiden för extra

sammanträde.

Om det finns särskilda skäl får ordförande ställa in ett sammanttäde ellet ändra dagen

eller tiden för sammantfädet. Om möjligt ska samråd ske med vice otdförande'

Om ordföranden beslut ar att ett sammanträde ska ställas in ellet att dagen eller tiden

för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och

ersättare snarast underrättas om beslutet'

Kallelse
$20 Ordföranden ansvar at för att kallelse utfärdas till sammanträde.

Kallelsen skavaraskriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet'

I(allelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan föttroendevald som

fär närvanvid sammanträdet minst fem dagat föte sarnmanträdet. I{allelse sker

elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer fotmen för kallelse'

Tillsammans med kallelsen bör det finnas en före&agningslista.

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på

föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Sam mant räd e på d istan s

$21 Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger' sammanträda med ledamöter

irär*^rundrpå distans. Sådant sammanträde får endast åga rurr: om ljud- och

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samdiga deltagare kan se och

höra varandr a pä hka villkor.

Kommunstytelsen får bestämma vad som nätmare ska gälla om deltagande på distans

i kommunstytelsen.

Närvarorätt
$22 l(ommunstyrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot ellet ersättare i
f,ornrrr.rrrrtyrelsån att näwaraviä sammanträde med kommunstyrelsen för attlämna

upplysningar.
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REGLEMENTE FOR KOMMUNSTYRELSEN I KARLSBORGS KOMMUN

I(ommunstyrelsen får härutöver bestämma 
^tt 

aflnafl ska ha rätt att närvata vid

nämndens sammanträden. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden

beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Vid kommunstyrelsens sammanträden får kommunchefen näwata och delta i
överläggninga rrra. Övnga tjänstepersonet inom kommunstyrelsens ansvarsomtåde får

nårvaia och delta i övedäggningar inom respektive ansvarsofifåde.

Sekreterare vid sammanträden med kommunstyrelsen ska vara kommunsekteletare

eller dennes etsättare.

Sam mansättn ing
$23 l(ommunstyrelsen består av elva ledamötet och elva ersättare

Ordförande
$24 Det åligger ordföranden att

1. leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden,

2.kalla till sammanttäde i enlighet med lag och reglemente,

3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kommunsryrelsen vid

behov ät beredda,

4. se till att Fårdigberedda ärenden snafast behandlas i kommunstyrelsen,

5. bevaka att kommunstyrelsens beslut vetkställs.

Utöver dettahat ordföranden ansvar att under kommunstyrelsen

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,

2. meduppmärksamhet följa frägor av betydelse för kommunens utveckling och

"k.rnomiska 
intressen samt effektiviteten i vetksamheten och ta initiativ i dessa

frägor,

3. främjasamvetkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övtiga nämnder och

fullmäktige samt

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndighetet, konfetenser

o.h sammantäden om inte kommunstyrelsen bestämt annati ett särskilt fall.

5. fördela arbetsmiljöuppgifter till kommunchef i egenskap av chef för

kommunlednings förvaltningen.

I{ommunstyrelsens ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande

har rätt att nårvaravid sammanträden med kommunens samtliga nämnder och

styrelset. Samtliga ffu delta i övedäggnin g^fna rrren inte i besluten. Närvarorätten

gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

t3(18
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RECLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KARLSBORCS KOMMUN

Pres id iu m
$25 l(ommunstyrelsens presidium består av ordförande, förste vice otdförande och

andre vice ordförande. Föt.t. vice ordförande har funktionen som ordförandes

ställföreträdare. Kommunstyrelsen teplesentefas av ordförande och förste vice

ordförande om inte ordföranden beslutar annat.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften attplane:a och leda

sammanttädet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordförande och vice

o rdfö ran d e
$26 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanttäde

eller en del av ett sammanträde, får kommunstyrelsen utse en annan ledamot som

ersättare för dessa.

Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som vatit ledamot i

kommunstyrelsen längsrtid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs

ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden eller 
^flflar^i 

ptesidiet på grund av exempeMs sjukfrånvaro

överstigande två veckor inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag kan

kommr.rnrtyrelsen besluta om en eller fleta förttoendevalda som arvoderas föt att

vara etsättare, dock högst i fyra mänadet.

För tid som överstiger fyra mänader beslutar kommunfullrnäktige om ersättare.

Kom m u nalråd
$27 l(ommunstyrelsens ordförande skall vara kommunalråd'

i(om^.rnalrådei ska drgnahela sin arbetsrid åt uppdrag föt kommunen medan

I(ommunstytelsens andte vice ordfötande (oppositionsråd) ska ägna 50o/o av sin

arbetstid åt kommunen.

Förh inde r
$28 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett

iammanträde, ska snaras t anmäla detta till kansliet och meddela sin ersättare. Den

ersättare kallas som står i tur att tjänstgöfa och som inte redan kallats in.

l4(r 8
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KARLSBORGS KOMMUN

Ersättares tjän stgöri ng
$29 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska

!n ersättare tjänstgöra i ledamotens stäile. Den ersättate ska kallas in som står i tur att

tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträdehar tätt att tjänstgöra

även om en etsättate trätt i ledamotens stäIle.

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som

fullrnäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den

ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet'

Ersättare som inte tiänstgör hat rättatt delta i övedäggning^fn^ och få sin mening

antecknad till protokollet, men har inte rätt 
^ttlämna 

förslag eller deita i besluten.

En ersättare som har börjat tiänstgöta hat alltid förettäde oberoende av

turordningen. Om styrkebalansen mellan parierna därigenom påverkas, får en

etsättare som inställer sig under pågående sammanttäde ttåda in i stället för en

etsättare som kommer längre ner i turotdningen.

Ersättare har rätt att närcal:a vid sammanträdet även om otdinarie ledamot tjänstgör'

Jäv
$30 En ledamot eller en ersättate som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett

är"nd. ffu tjänstgör a igen sedan ärendet handlagts. Ledamot som en gång avbrutit

tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än iav, ffu äter

tjanrtgar" åm ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet

mellan patierna.

Nämndinitiativ
$31 I l(ommunallagen 4kap 20 $ stadgar ftamgär att"Yatie ledamot i en nämnd fåt

väcka ärenden i nämnden". Det innebär att en eller flera ledamöter tillsammans kan

väcka ärenden i nämnderna och det betecknas som ett nämndinitiativ' Med nämnd

avses nämnder och kommunstyrelse.

Ett nämndinidativ ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera ledamöter ellet

tjänstgörande ersättare. Det ska innehålla en kort förklaring till ärendet samt det

y rkand,e / y rkanden s om le damo ten / ledamöt erna planetzt att lämna under

sammanträdet
Ett nämndinitiativ kan lämnas in före eller under ett sammanträde.
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KARLSBORGS KOMMUN

I protokollet hanteras nämndinitiativet som ett eget ärende och tas upp som en egen

patagraf i protokollet. Av ptotokollet ska ftamgä vilka ledamöter som väckt

initiativet.

Yrkande n
$32 När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går

ordfötanden igenom de yrkanden som har framställts under övedäggningen och
kontrollerar att de hat uppfattats korrekt.

Ordföranden beäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något

yrkande ändras eller läggas till, om inte kommunstyrelsen enhäiligt beslutar att medge

det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande

lämna in det skriftligen.

Deltagande i beslut
$33 En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstä frän att delta i ett beslut, ska

anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
kommunstyrelsen fattar det med acklamation.

Reservation
$34 Ledamot och tjänstgörande ersättare som deltagit i beslut har rätt att reservera

sig. Reservation fät lämnas ftam till sammanträdet avslutas.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera

reservationen ska ledamoten göta det skrifdigt. Modveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll
$35 Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Protokollet skall justeras

senast fjorton dagar efter sammanträdet.

Kommunstyrelsen får besluta att en p^tagraf i protokollet skall justeras omedelbart.

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden iusterar denna.
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RECLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KARLSBORGS KOMMUN 
I

Kungörerser och tilrkännagivande avföreskrifter
$36 I(ommunsfyrersen ansvafar för attbesrut och föreslcifter inom det egnaff**f 

åde t kungots enligt gnu";å"";, rämmelser ptl;;;;"ens digitara

Pglgivnins
$37 Delgivning med kommunstyrersen sker med ordföranden, kommunchefoch / eller annan r.- r.r*_r", irr"ä är,n**.".

17(t s
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Undertecknande av handlingar
$38 skdvels er, avta)och 

ldra handlingar som beslutas av kommunfuLlmäkdgekommun s ryrers en s ka underteckn a.;;";rärrn den och kor,,r^igrr.r^ u,,tjän s tepers on. Firma teckna s, 
" k;;;;r1j,r.lr.r, ;ä;;ä;?or.r''g _.dffffiä;:'f, I övrigt u"t'--"-i"-äilstvrersen 

vem som ska underreckna

eller

Arbetsutsko*et utses av kommuns ryrersen.. I(ommuns ryfelsens ordförande är
ordrörande i arbetsursko,,.;l;;;t".rii""r.", ä;.;;ä;rja rande ärrörsre viceä1t::x?::,'":"::;ä:H',:?;,'l;"--lisrvrersens 

""a," ..J"rdrörande ät andte
I(ommunstyrersen väljer ait"rä ytter'garervå ledamöter samr fem ersättare.
om ordforande i utsk_ottet på grund av sjukdom eller annar skär är förhin&ad att
fullgöra sitt uppdrag toi:: lnö. ,ra, iall.r..,r.r, ,rr. ." 

"""^n ,"or_o, i utskottetatt som ersämare för ordförana?.ÄffiL"r,rr., 
uppgifter.

u:ö;ffä};. T;J;rä "to. 
utsko ft ets sammanräden endast om ledamot är rörhindrad

.,ur.t b.ria--1ffi'ff.*a inkallas till tjänstgöring i den 
";koärrrstyrersen vid

Avgår en ledamor elle:

'k" fylr";;;;iä;";:jäj:are i utskottet, som inre utserts vid proportionent var,

Uts kott
å? 

t#å::trT;f.::ffnfinnas 
e* arbetsurskott. Arbetsutskortet ska bestå av
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KARLSBORGS KOMMUN

Utskottet sammanftäder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanffäden

ffitå:l 
hållas när ordfårandän 

"t,." ",i1., behovs .n.r 
'a, Jnst tre ledamöter

ordforanden ansvarar för att kallelse utfirdas till sammanr ädena.I(allelsen ska vara
åH:,jf;:'.,#:?1?.TåT*;;;;hpiu,,ro,;;;ä.i,"*,uppgir,om

utskottet får besluta i ärenden när merän hälften av ledamötern a är näwa.onde.

vid utskottssammanträde ska protokoil föras. De bestämmelser som gälrer för
f.::runfelsen 

om justering r" pr;;i;[ och reservador, *o, b.rtut gäller även

vid arbetsutskottets samman*äden får kommunche fen närvanoch derta iövedäggnin garna.
ovriga tjänstepersoner inom kommunstytelsens ansvarsområde fät näwaraoch deltai överläggningar inom resp ektive ansvars omtåde.

::r"t'::är:j.:"--"rträden med atbersurskortet ska vara kommunsekrererare ener

Arbetsutskottets uppdrag och
de legation
$40 De ärenden som ska avgöras av kommunstyrersen ska beredas av utskottet omberedning behövs' ordföraiden eller t oÅ.*.t.f överlämna t sädanaärenden tillutskottet' ordföranden i utskottet be.tarnm.r föredragningslistan till utskottet.

När ärendet beretts ska ubkorte t2åggafram försrag till besrut till kommunstyrelsen.

Atbetsutskottet kan besr'ta.i de frågor som delegerats till utskotter genom särskiltbeslut eller delegationsordning.
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