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Reglemente för Kommunstyrelsen 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) för nämnder och dess verksamhet 
gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

1 kap.  Kommunstyrelsens ansvar 
Ansvarsområde 
1 § 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
2 §   
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. Den ska 

1. utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan verksamhet som 
bedrivs i kommunens företag, samt 

2. ta tillvara kommunens intressen i de företag som kommunen äger helt eller delvis. 

Samordning 
3 § 
Kommunstyrelsen svarar för samordningen av all kommunal verksamhet, såväl den som 
bedrivs i förvaltningsform som den som bedrivs i företagsform. 

Styrelsen ska 
1. leda och samordna arbetet med övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning 

av den kommunala verksamheten samt göra framställningar av målkaraktär som inte 
lag är förbehållen annan, 

2. tillse att uppföljning och utvärdering av såväl ekonomi som verksamhet görs och 
redovisas till fullmäktige av alla nämnder och styrelser, samt 

3. organisera och leda presidiekonferenser med nämndspresidier och företagspresidier. 

Samråd 
4 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för att samråd organiseras mellan nämnderna så att den 
samrådsskyldighet som generellt åligger mellan nämnderna fullgörs. 
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Inhämtande av uppgifter 
5 § 
Styrelsen får från övriga nämnder, kommunala företag, beredningar och anställda i 
kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. 

Demokrati och medborgarinflytande 
6 § 
Kommunstyrelsen ska på ett aktivt sätt såväl övergripande som inom de egna 
ansvarsområdena leda och samordna arbetet med utveckling av den lokala demokratin och 
medborgarinflytande. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
7 § 
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska minst två gånger per år till fullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklats och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Styrelsen ska upprätta delårsrapport enligt 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal 
redovisning omfattande årets första åtta månader för redovisning i kommunfullmäktige senast 
vid dess sammanträde i november. 

Talan 
8 § 
Kommunstyrelsen äger att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärende 
som rör styrelsens verksamhet enligt detta reglemente, lag eller annan författning.  

Kommunstyrelsen äger även, i ärenden som inte tillkommer annan nämnd, att föra 
kommunens talan. 

2 kap. Strategisk lednings-och planeringsfunktion 
Strategisk verksamhet 
1 § 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår bland annat att leda och samordna 

1. arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder av övergripande karaktär, 
2. den kommunala näringslivspolitiken, 
3. den översiktliga planeringen av mark och vatten, 
4. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
5. energiplaneringen samt främja energihushållningen, 
6. trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning, 
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7. kommuninformation av övergripande karaktär,  
8. övergripande frågor som hör samman med kommunens miljö- och naturvårdspolitik, 

folkhälsoverksamhet, brottsförebyggande verksamhet, riskhantering, beredskaps- 
och säkerhetsverksamhet och annan liknande strategisk verksamhet, 

9. utveckling av den kommunala demokratin, 
10. personalpolitiken, 
11. utveckling av brukarinflytande, 
Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa andra nämnders verksamhetsområden. 

Utvecklingsfrågor 
2 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingsfrågor med särskild tonvikt på åtgärder som rör 

1. infrastruktur av strategisk natur, 
2. kommunikationer inklusive samverkan med länstrafik eller motsvarande organ, 
3. sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar härvid för att allmänt främja 

sysselsättningen och näringslivet i kommunen, 
4. förvaltning av kommunal mark och kommunalt vatten, 
5. övergripande statistik och prognoser inklusive bostadsförsörjningsprogram, 
6. internationellt arbete, 
7. extern finansiering inom ramen för EU-projekt och nationella projekt, 
8. arbetet med att effektivisera administrationen, 
9. arbetet med att reformera det kommunala regelbeståendet, samt 
10. central informationsverksamhet och utveckling av informationssystem, 
11. utvecklingen av IT-frågor och IT-strategi. 

3 kap. Kommunstyrelsens övriga uppgifter 
Ekonomisk förvaltning 
1 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för den sammantagna kommunala medelsförvaltningen enligt 
fullmäktiges föreskrifter. I medelsförvaltningen ingår 

1. placering och upplåning av medel, 
2. bevakning av att kommunens inkomster och utgifter balanserar, 
3. bevakning av att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid 

samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar, samt 
4. omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad 

påverkar verksamhetens inriktning och omfattning. 
2 § 
Kommunstyrelsen har ansvar för att 
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1. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån inte detta 
ansvar åvilar annan nämnd eller kommunalt företag, 

2. tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
3. besluta i försäkrings- och skadeståndsärenden, 
4. förvalta under kommunens vård ställda donations- och fondmedel,  
5. handha egen stiftelseförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 

medel som ingår i stiftelse som förvaltas av den nämnden, samt 
6. besluta om ägardirektiv (mål och riktlinjer) för moderbolaget Alvesta kommunföretag 

AB1 och Huseby bruk AB2 samt 
7. tillse att ärendehandlingar förvaras på ett betryggande sätt. 

Personalmyndighet 
3 § 
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan, anställnings-, löne- och pensionsmyndighet. 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör 

1. övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolicy, 
2. tolkning av lagar och avtal, 
3. kollektivavtal, 
4. övergripande organisationsfrågor, 
5. personalförsörjning, 
6. ansvar för jämställdhetsarbete och arbetsmiljöpolitik, samt 
7. svara för information till kommunens personal. 

Övrig förvaltning 
4 § 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter vad gäller: 

1. upphandlingsverksamhet, 
2. landsbygdsutveckling, samt  
3. kommunens statistik. 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
5 § 
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. 

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för kommunens åligganden enligt lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor. 

Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder 
för vissa trafikfrågor samt det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen. 

 
1 Beslut om ägardirektiv för dotterbolag inom koncernen Alvesta kommunföretag AB fattas av moderbolaget. 
2 För Huseby bruk AB förutsätts avstämning med Växjö kommun. 
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Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten genom Värends Räddningstjänstförbund. 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 

arkivreglemente. 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 

Delegering från kommunfullmäktige - arbetsmiljöansvar 
6 § 
Fullmäktige har genom beslut delegerat följande arbetsmiljöuppgifter: 

1. se till att verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och till denna 
gällande föreskrifter, 

2. fastställa arbetsmiljömål och handlingsplan för verksamheten, 
3. skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till kommunchef, 
4. tydliggöra att arbetsmiljöuppgifterna kan lämnas tillbaka om resurser och 

befogenheter saknas,  
5. se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar, 
6. årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom verksamheten, 
7. tillse att arbetsmiljöinvesteringar tas med i det årliga budgetförslaget. 

Övriga uppgifter 
7 § 
Kommunstyrelsen har ansvar för 

1. utformningen av kommunfullmäktiges handlingar, 
2. ärenden om kommunens heraldiska vapen och logotype, 
3. instruktioner till ombud utsedda av fullmäktige att representera Alvesta Kommun i 

företag o.dyl. samt 
4. sådana förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt annan 

nämnd. 

Kommunfullmäktiges beredningsorgan  
8 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden före beslut i kommunfullmäktige. 
Fullmäktige kan tillsätta beredningsorgan i vissa frågor som kan få motsvarande uppgift.  

Beslutanderätt i vissa övriga frågor 
9 § 
Kommunstyrelsen får besluta i följande grupper av ärenden. 

Generellt 

1. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal. 



 

 

Författningssamling 

Reglemente för kommunstyrelsen 

 

6 

 

Ekonomi 

2. Vid behov besluta att ta upp lån inom beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
angivit. Föreskrifter om säkerhet ska därvid beaktas. 

3. Beslut om konvertering och inlösen av lån. 

Fastighetsfrågor 

4. Beslut att utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet, byggnad eller del av 
dessa som tillhör kommunen om inte denna beslutanderätt ligger hos annan nämnd. 

5. Beslut om köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller 
inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet samt 
upplåtelse av tomträtt inom av fullmäktige fastställda riktlinjer beträffande belopp 
och villkor i övrigt 

Yttranden 

6. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får dock 
besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att ärendet 
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

7. Avge yttranden enligt lagen om övervakningskameror m.m. 

Förvaltningsorganisation 

8. Styrelsens förvaltningsorganisation och övergripande beslut om nämndernas 
förvaltningsorganisation. 

Taxor och avgifter 

9. Interna (mellan olika förvaltningar) taxor och avgifter.  
10. Ändringar av externa taxor och avgifter samt regler härför som per år inte ger mera 

inkomster för hela taxan än fem gånger basbeloppet eller inte är av stor principiell 
betydelse, om inte annat anges i lag. 

Utfärda regler m.m. 

11. Vid behov utfärda regler, rutiner, eller föreskrifter för övriga nämnder och 
förvaltningar inom de områden där kommunstyrelsen har en ledande roll. 

4 kap. Kommunstyrelsens verksamhetsbaserade 
ansvarsområden 
Verksamhetsansvar 

1 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheterna 

1. Kommunledningsförvaltningen i vilken ingår bland annat kansli-, upphandling-, 
ekonomi-, personal- och löne-, informations-, IT-, service-, näringslivsfunktion, 
samt  

2. annan övergripande verksamhet som inte är förbehållen annan nämnd. 
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2 § 
Inom angivna verksamhetsområden ansvarar kommunstyrelsen för att 

1. Verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning. 
2. Verksamheten regelmässigt följs upp och utvärderas. För detta ska styrelsen 

tillämpa en effektiv intern kontroll. Styrelsen ska därvid årligen i mars månad 
redovisa ärenden som är äldre än tre månader och som inte är avgjorda. 
Redovisningen skall innefatta uppgifter om de åtgärder som vidtagits i 
ärendeberedningen. 

3. Kommunövergripande politiska avvägningar sker mellan behov och resurser 
med stöd av bästa möjliga beslutsunderlag. 

4. Dialog sker med nämnder, andra myndigheter och organisationer som berörs av 
nämnda verksamhetsområden. 

5. Utvecklingen följs inom respektive verksamhetsområde och att de 
framställningar som är påkallade inges till styrelsen. 

6. Allmänheten informeras om verksamheterna. 
7. Regelbeståndet ses över och vid behov reformeras.  
8. Handha de personregister som verksamheten förfogar över.  
9. Verksamhetens arkivhandlingar vårdas och förvaltas enligt arkivlag (1990:782) 

och kommunens arkivstadgar. 
10. Vid behov erforderliga beslut fattas som rör tillämpningen av 2 kap. 

tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), samt 

11. förhandling enligt 11-14 och 38§§ och information enligt 19 § lag (1976:580) 
om medbestämmande i arbetslivet vad avser nämndens verksamhetsfrågor. 

3 § 
Kommunstyrelsens ansvar avseende arbetsmiljöuppgifter omfattar att 

1. se till att verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och till denna 
gällande föreskrifter, 

2. fastställa arbetsmiljömål och handlingsplan för verksamheten, 
3. skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef, 
4. tydliggöra att arbetsmiljöuppgifterna kan lämnas tillbaka om resurser och 

befogenheter saknas, 
5. se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar, 
6. årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom verksamheten, 
7. se till att arbetsmiljöinvesteringar tas med i det årliga budgetförslaget. 

5 kap.  Personal 
Den administrativa organisation och personal som ska biträda kommunstyrelsen vid 
fullgörandet av styrelsens uppgifter ingår i kommunledningsförvaltningen. 
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6 kap. Styrelsens arbetsformer 
Styrelsens sammansättning 
1 § 
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

Presidiets sammansättning 
2 § 
Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utses av 
kommunfullmäktige. 

Ersättarnas tjänstgöring 
3 § 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett sammanträde 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Ledamot ansvarar för att mottagande av 
anmälan bekräftas av nämndens sekreterare. 

Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare. 

Tjänstgöringsordning m.m. 

4 § 
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige fastställda 
ordningen. Vid kompletteringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets tidigare 
valda ersättare om inte annat uttryckligen anges. 
5 § 
En ledamot som inställer sig under sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
har trätt i ledamotens ställe.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 
En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att 

träda in i stället för en ersättare från ett annat parti. 

Växeltjänstgöring 

6 § 
En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 
tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

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

Presidiets tjänstgöring 
7 § 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till 
åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden 
8 § 
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

Extra sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det, 
eller ordföranden anser att det behövs. 

Styrelsen ska – senast vid novembersammanträdet – fastställa tiderna för kommande års 
ordinarie sammanträde. 
 Om särskilda skäl föreligger får ledamöter deltaga på nämndens sammanträden på 
distans. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 
Ledamot som önskar deltaga på distans bör senast sju dagar före sammanträdet anmäla detta 
till sekreteraren. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
9 § 
När kommunfullmäktige sammanträder bör styrelsen inte hålla sammanträde.  

Ärenden och handlingar till sammanträdena 
10 § 
Ordföranden bestämmer när styrelsen ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

Kallelse 
11 § 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden, eller sekreteraren på 
ordförandens uppdrag, bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

Öppna sammanträden 
12 § 
Styrelsen har rätt att ha offentliga sammanträden/informationsmöten, förutom i de ärenden 
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos styrelsen 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 



 

 

Författningssamling 

Reglemente för kommunstyrelsen 

 

10 

 

 Styrelsen ska besluta om ett sammanträde ska vara offentligt. 

Justering av protokoll 
13 § 
Protokoll justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. Styrelsen kan besluta att en 
paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan styrelsen justerar 
den. 

Reservation 
14 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Delgivning 
15 § 
Delgivning till kommunstyrelsen sker genom ordförande, kommunchef, kommunsekreterare 
eller annan anställd som kommunchefen utser. 

Undertecknande av handlingar 
16 § 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande och kontrasigneras av 
kommunchefen eller annan anställd utsedd av kommunchefen. 

I övrigt bestämmer styrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Delegation 
17 § 
Styrelsen får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att 
besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får 
inte delegeras. 
18 § 
Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av styrelsen. 
Styrelsen ska minst en gång per år ta ställning till delegationsordningens aktualitet. 
19 § 
Styrelsen ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige beslutade 
kompetensinskränkningar. 

Närvarorätt för tjänsteman 
20 § 
Vid styrelsens sammanträden får, i den mån inte styrelsen för särskilt fall beslutat annorlunda, 
styrelsens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som 
berör vederbörandes verksamhetsområde. 
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Beträffande tjänstemans skyldighet att närvara vid sammanträde och att föredra ärenden 
gäller vad som är förskrivet i instruktion eller på annat sätt behörigen meddelats. 

Namn och profilfrågor 
21 § 
Kommunstyrelsen är samrådspart till nämnderna i beslut om namn och profilfrågor. Detta 
gäller även andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 
22 § 
Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal. 

Utskott 
23 §2 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott, ett personalutskott och ett 
upphandlingsutskott.  
  

1. Arbetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Arbetsutskottet är 
kommunstyrelsens beredande organ förutom i ärenden inom upphandlingsområdet 
där upphandlingsutskottet är det beredande organet. 
 

2.  Upphandlingsutskottet ska bestå av samma 5 ledamöter och 5 ersättare som 
arbetsutskottet. Upphandlingsutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i 
ärenden inom upphandlingsområdet. Upphandlingsutskottet ges även i uppdrag att 
besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden inom upphandlingsområdet. 
Upphandlingsutskottets sammanträden sker i direkt anslutning till arbetsutskottets 
sammanträden och följer samma sammanträdesplan. Utskottets beslut i 
upphandlingsärenden ska anmälas till kommunstyrelsen.   

3. Personalutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare.   
Personalutskottet ansvarar för policyfrågor inom personalområdet, träffar 
kollektivavtal och tolkar avtal och lagar, ansvarar för chefernas anställningsformer, 
beslutar om pensioner och avtalsförsäkringar för kommunens räkning m.m. 

Ersättare i utskott 

24 § 
Ersättare i arbetsutskottet har enbart närvarorätt då de tjänstgör som ersättare för frånvarande 
ordinarie ledamot. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunfullmäktige vid valet bestämda 
ordningen. 

Avgår en ledamot eller ersättare ska fyllnadsval snarast förrättas. 
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Sammanträde i utskott 

25 § 
Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
hälften av de tjänstgörande ledamöterna begär det. 

Utskotten får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
26 § 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av utskotten om 
beredning behövs. Ordföranden och kommunchefen överlämnar sådana ärenden till utskotten. 

När ärendet beretts ska utskotten lägga fram förslag till beslut. 

Jäv 

27§ 
I fråga om jäv äger vad i kommunallagen (2017:725) är föreskrivet motsvarande tillämpning 
för utskotten. 
Övriga bestämmelser 

28 § 
I den mån utskottens uppgifter inte enbart avser beredning av ärenden gäller följande: Vad 
som i detta reglemente föreskrivs om kallelse till nämndens sammanträden, anmälan av hinder 
att närvara vid nämndens sammanträde, inkallande av ersättare till nämnden och ersättare för 
ordföranden i nämnden gäller i tillämpliga delar för utskotten, om inte annat särskilt har 
föreskrivits. 

I fråga om förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokolls innehåll och 
justering samt reservation gäller vad i kommunallagen (2017:725) är föreskrivet om nämnden 
motsvarande tillämpning. 

7 kap. Kommunalråd 
Kommunstyrelsens ordförande 

1 § 
Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och engagerad på heltid. 

Kommunstyrelsens vice ordföranden 

2 § 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande är tillika kommunalråd och engagerad på deltid. 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande är tillika kommunalråd (alternativt benämnd 
oppositionsråd) och engagerad på deltid. 
3 § 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

1. Under kommunstyrelsen utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i 
förvaltningsform och i företagsform. 
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2. Uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och 
effektivitet samt att ta initiativ i dessa frågor. 

3. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunens 
företag. 

4. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar av myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen beslutar annat. 

5. Företräda styrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar och 
andra myndigheter med rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe. 

Kommunstyrelsens presidium 

4 § 
Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande bildar 
kommunstyrelsens presidium. 
Närvarorätt vid annan nämnds sammanträde 

5 § 
Kommunalråd får närvara och delta vid sammanträden med annan nämnd, men inte delta i 
besluten.  

Kommunalrådet har rätt att få sina särskilda meningar antecknade i protokollet. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
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