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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 
 

 

 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 

detta reglemente. 

 

 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

 

 

Ledningsfunktionen 
 

1 § 

 

Styrelsen skall enligt kommunallagen (6 kap, 1 § ff)  

 

-  leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet. 

- ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap, 17 

och 18 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

- uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 

ställning 

- hos fullmäktige, andra nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. 

 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.  Den har  det operativa 

ansvaret alla kommunens verksamheter på årsbasis med undantag av den verksamhet som 

handläggs i myndighetsnämnden och den verksamhet som i särskilt beslut överlämnats till 

Dalslandskommunernas kommunalförbund. (Miljöärenden) 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar  den kommunala verksamheten utifrån de mål och 

ekonomiska resurser som kommunfullmäktige angett i verksamhetsplanen. 
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2 § 

 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och/eller samordna verksamheterna i den 

utsträckning som behövs för att styrelsen skall kunna nå de av kommunfullmäktige fastställda  

målen och fullgöra kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv.  

 

I lednings- och/eller samordningsfunktionen ingår t ex 

 

- utredning och beredning av ärenden  

- näringsliv, turism och omvärldsfrågor  

- information 

- ekonomi och finans  

- utvecklingen av kommunens IT-system och dess användning 

- personal och organisation 

- sysselsättning 

- fysisk planering 

- kommunikationsfrågor 

- industrilokaler 

- mark och exploatering 

 

Styrfunktionen 
 

3 § 

 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

 

- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 

ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 

ekonomiskt 

 

- tillse att kommunfullmäktige/kommunfullmäktiges beredningar kan följa upp styrelsens 

verksamhet under verksamhetsåret 

 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger 

eller har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 

men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

 

- tillvarata kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 

sammanträden som kommunen helt eller delvis äger eller har intresse i och utfärda fullmakt 

till kommunens ombud vid bolagsstämma.  Om stämman har att ta ställning till frågor av 

långsiktig betydelse för företagets utveckling skall fullmakt till ombudet beslutas av 

kommunfullmäktige efter beredning i kommunfullmäktigeberedning. 

 

- ansvara för plankommittén om en sådan inrättas. 
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KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 
 

Ekonomisk förvaltning 
 

4 § 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning. 

 

Medelsförvaltningen omfattar, inom ramen för av kommunfullmäktige fattade beslut, beslu-

tanderätt, organisation och rapportering, likviditetsplanering, upplåning, placering av 

likviditet, utlåning, försäkringsinstrument samt borgen. I medelsförvaltningen ingår vidare att 

bevaka att kommunens intäkter inflyter, att betalningar göres i rätt tid och att vidta de åtgärder 

som erfordras för indrivning av förfallna fordringar. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar även för att 

 

- kommunens fasta och lösa egendom, som förvaltas av kommunstyrelsen, underhålls på 

sådant sätt att onormal värdeförsämring inte sker 

 

- kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

 

- placera de medel som ingår i kommunens donationsfonder inom ramen för de av 

kommunfullmäktige fattade beslut.  

 

Personalpolitiken 
 

5 § 

  

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen 

ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbets-

tagare. Detta innebär bl a att  

 

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor  mellan 

arbetsgivare och  arbetstagare 

 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 

gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 

verksamhetsområden  

 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 

- besluta om stridsåtgärd 

 

- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) 

 

- anställa kommunchef och förvaltningschefer 

 

Kommunstyrelsen beslutar självständigt att inrätta eller ta bort tjänster, konverteringar eller 

motsvarande inom sin budgetram.  
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Fysisk planering och teknisk produktion 
 

6 §  

 

Till den del som inte ankommer på myndighetsnämnden fullgör Kommunstyrelsen  de 

uppgifter som enligt lag eller annan författning skall handhas av byggnadsnämnd. (den nämnd 

som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och bygglagen) med undantag av översiktlig 

planering. 

 

Den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och 

byggnadsväsendet skall i enlighet med vad som föreskrivs i plan- och bygglagen (1987:10) 

övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning och enligt 

de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Förordning (1994:1216). 

 

Till den del som inte ankommer på myndighetsnämnden fullgör  Kommunstyrelsen de 

uppgifter som enligt lag eller annan författning skall handhas av huvudmannen för va-

kollektivet och renhållningskollektivet med ansvarar för vatten- och avlopp, renhållning och 

avfall. 

 

Till den del som inte ankommer på myndighetsnämnden fullgör kommunstyrelsen de 

uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på kommunen enligt Lag om 

nämnder för vissa trafikfrågor.   

 

Kultur- och biblioteksverksamheten och stöd till föreningslivet 

 

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens kulturverksamhet och stöd till föreningslivet. 

Kommunstyrelsen svarar för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen. 

 

Kommunstyrelsen är huvudman för musikskolan (kulturskolan). 

 

Utbildningsväsendet och barnomsorgen 

 

Till den del som inte ankommer på myndighetsnämnden fullgör kommunstyrelsen de 

uppgifter som skall handhas av kommunen inom det offentliga skolväsendet liksom inom 

barnomsorgen och lagen om kommunalt vårdnadsbidrag. 

 

Kommunstyrelsen är skolhuvudman. 

 

Omsorgerna 

 

Till den del som inte ankommer på myndighetsnämnden fullgör kommunstyrelsen 

kommunens uppgifter som socialnämnd. 

 

 

 

 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM
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Övrig förvaltning 

 

7 § 

 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

 

Kommunstyrelsen är  

 arbetslöshetsnämnd  

 räddningsnämnd i de delar som inte överlämnats till Norra Älvsborgs 

räddningstjänstförbund 

 arkivmyndighet.. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente. 

 Personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som 

sker inom styrelsens verksamhet 

 Ansvarig för kommunens anslagstavla 

 

 

8 § 

 

Övrig verksamhet 

 

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens heraldiska vapen. 

- ärenden om kommunens heraldiska vapen 

 

 

 

Delegering från fullmäktige 
 

9 § 

 

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden 

 

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med 

särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit 

 

- styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt 

 

- äger rätt att inom ramen för sin årsbudget göra de omdisponeringar som önskas mellan 

anslagsområdena, under förutsättning att de av kommunfullmäktige uppsatta reglerna och 

riktlinjerna följs 

 

- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen  

 

- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösa med stöd av plan- och 

bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av fullmäktige fastställd 

kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 

 

- i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt 
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- besluta i förköpsärenden inom den beloppsram och andra riktlinjer som fullmäktige fastställt 

beträffande belopp, område och villkor i övrigt 

 

- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m som inte avser utövande av 

förköpsrätt vid aktieöverlåtelse 

 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan 

på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 

förlikning och sluta annat avtal 

 

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 

betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda 

slag av yttrande om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde 

med fullmäktige. 

 

- besluta om deltagande i internationella projekt (t ex EU-projekt  inom sitt 

verksamhetsområde, inom ramen för beviljade anslag och med beaktande av innehållet i den 

av kommunfullmäktige antagna internationella strategin och andra riktlinjer. 

 

-yttrande enligt Miljöbalken 16 kap, 4 § avseende anläggning för vindkraft inom de områden 

som är utpekade i kommunens Vindbruksplan – tematiskt tillägg till översiktsplan för 

Färgelanda kommun antagen av kommunfullmäktige 2011-03-16. 

 

 

 

 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 
 

10 § 

 

Kommunstyrelsen skall se till att den egna verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente. 

 

Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 

och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 
 

Sammansättning och mandattid 
 

11 § 

 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 7 ersättare. 

Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då fullmäktige förrättar val av 

ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val förrättas nästa gång. 

 

Ersättarnas tjänstgöring 
 

12 § 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Endast om det föreligger särskilda skäl bör inträde 

ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 

mellan dem bestämda ordningen. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 

under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ord-

ningen. 

 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 

tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 

partierna. 

 

Inkallande av ersättare 
 

13 § 

 

En ledamot som är  hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

kallar själv ersättare. 
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Närvaro- och yttranderätt 
 

14 § 

 

Icke tjänstgörande ersättare, kommunchef, förvaltningschef eller annan föredragande 

tjänsteman har yttranderätt vid sammanträdet. 

 

Ersättare för ordföranden  
 

15 § 

 

Om varken ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde eller i del av sammanträdet fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens 

uppgifter. 

 

Om ordförande 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. 

 

Sammanträdena 
 

Tidpunkt 

 

16 § 

 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

 

Kallelse 

 

17 § 

 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. 

 

Kallelse till kommunstyrelsen får ske digitalt om styrelsen så bestämmer. 

 

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende skall bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden , 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till 

sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
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Ordföranden 
 

18 § 

 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att  

 

- hålla kontakter mer kommunfullmäktiges presidium så att arbetet med de strategiska 

frågorna finner sin plats i kommunfullmäktige.  
 

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela verksamhet 

 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intresse samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

 

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt 

 

- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträde om inte kommunstyrelsens arbetsutskott bestämt annat i ett särskilt fall. 

 

 

Kommunalråd 
 

19 § 

 

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter 

kommunalråd.  

 

Kommunstyrelsens ordförande skall också vara kommunalråd på heltid. 

 

 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande skall vara oppositionsråd på halvtid. 

 

Kommunstyrelsens presidium är adjungerat till boksluts- och budgetberedningen. 
 

 

 

Justering av protokoll 

 

20 § 

 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 
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Reservation och särskild mening/ anteckning  till protokollet 

 

21 § 

 

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

skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren inom 5 dagar 

efter sammanträdet. 

 

Ledamot äger rätt att bifoga särskild mening/anteckning till protokollet. Sådan 

mening/anteckning skall vara skriftlig, undertecknad och försedd med uppgift om vilket 

ärende som avses. Den skall anmälas på sammanträdet och  överlämnas till sekreteraren 

senast i samband med protokollsjusteringen. 

 

Delgivning 
 

22 § 

 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan anställd 

som styrelsen bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 
 

23 § 

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen skall  undertecknas 

av ordföranden eller vid förfall för denne av 1.e vice ordförande och vid förfall för denne av 

2:e vice ordföranden och kontrasigneras av  anställd som styrelsen bestämmer. 

 

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. 

 

Arbetsutskott, personalutskott och plankommitté 

 

24 § 

 

Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott och ett personalutskott. 

 

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.  

Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare 

 

För de fall kommunstyrelsen finner det lämpligt får kommunstyrelsen utse en plankommitté. 

Plankommittén skall i sådana fall bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordföranden i kommunstyrelsen samt   1 ledamot  från Myndighetsnämnden.  

 

25 § 

 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 

ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

 

Plankommittén utser inom sig ordförande och vice ordförande. 
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Om ordföranden i utskottet/kommittén på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för en längre tid kan styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 

ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  
 

 

26 § 

 

Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. 

 

Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 

ordningen. 

 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall 

fyllnadsval snarast förrättas. 

 

 

27 § 

 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också 

hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter i arbetsutskottet begär 

det. 

 

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

 

28 § 

 

De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen skall beredas av utskottet om beredning 

behövs. Plankommittén bereder ärenden till kommunstyrelsen enligt särskild arbetsordning. 

 

Ordförande eller kommunchefen överlämnar sådana ärenden till utskottet resp kommittén. 

 

 

29 § 

 

Minst 2 ggr/år skall utskottet ha presidieöverläggningar med hel- el delägda kommunala 

företagen. Med presidium avses ordförande, vice ordförande och förvaltningschef. 

 

 

 

 

 

 

 


