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Förändring av kommunstyrelsens utskottsorganisation 

När den nya organisationen trädde i kraft var utgångspunkten att förändringar 
skulle kunna göras över tid i syfte att uppnå förbättringar i den politiska 
organisationen eller i förvaltningsorganisationen. Mot bakgrund av detta föreslås nu 
följande förändringar av kommunstyrelsens utskottsorganisation; 

• Teknik- och fritidsutskottet avskaffas 
• Kulturutskottet byter namn till kultur- och fritidsutskott 

Kommunstyrelsens organisation kommer därmed att få följande utformning: 

Kommunstyrelsen 

Arbetsgiva r utskott Ledningsutskott Sam hallsbyggnadsutskott Kultur- och fnt1dsutskott 

Nya uppdrag för utskotten 
I och med att utskottsorganisationen förändras så ändras även uppdragen för 
samtliga utskott. Detta medför att såväl reglemente som delegationsordning för 
kommunstyrelsen behöver arbetas om. Beträffande insynsrätt i de nya utskotten så 
kommer det att finnas i ledningsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet samt i kultur
och fritidsutskottet. I insynsrätten ingår rätt att ta del av handlingar och yttra sig på 
sammanträde men däremot ingår ej förslags- eller beslutanderätt. 

Arbetsg ivaru tskatt 
Arbetsgivarutskottet är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor. 
Genom översyn av delegationsordningen flyttas beslutanderätten inom flera 
områden över från arbetsgivarutskottet till förvaltningsorganisationen. Detta 
medför att antalet ärenden som arbetsgivarutskottet ska behandla kommer att 
minska, samt att arbetsgivarutskottet i huvudsak kommer att arbeta med 
strategiska frågor eller frågor som utifrån rådande situation bedöms ha särskild 
dignitet. Arbetsgivarutskottet kommer därför att kunna minska antalet schemalagda 
sammanträden per år. Därutöver sammankallas arbetsgivarutskottet vid behov. 
Arbetsgivarutskottet består av tre ledamöter. 



Ledningsutskott 
Ledningsutskottet är beredande organ till kommunstyrelsen i strategiska kommun
och koncernövergripande frågor gällande ekonomi och finans, koncernsamordning, 
näringsliv och tillväxt, trafik och infrastruktur, lokalstrategi samt övriga frågor som 
anses vara av särskild vikt eller som inte bereds i annat utskott. Ledningsutskottet 
är även krisledningsnämnd, räddningsnämnd, budgetberedning och lokalt 
brottsförebyggande råd. 

Ledningsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Partier som inte är 
representerade i utskottet med ordinarie eller ersättarplats har insynsrätt. l 
utskottet ska finnas ordförande, vice ordförande och oppositionsledare. 

Samhällsbyggnadsutskott 
Samhällsbyggnadsutskottet är beredande organ till kommunstyrelsen i frågor som 
gäller fysisk planering, teknisk projektering, markpolitik, byggande samt energi och 
miljöplanering. Därutöver bereder utskottet även frågor gällande drift, underhåll, 
skötsel och materialförvaltning för kommunala idrotts- och fritidsanläggningar, 
lokalförvaltning, skogsförvaltning, gator, gång- och cykelvägar, skötsel av parker och 
lekplatser, vatten och avlopp, renhållningsverksamhet, bostadsanpassning, tillstånd 
och tillsyn enligt alkohollagen samt frågor gällande kost- och måltidsverksamhet 
Samhällsbyggnadsutskottet är även trafiknämnd. 

Utifrån fastställd delegationsordning fullgör utskottet även vissa uppgifter som 
faller under kommunens myndighetsansvar inom ovanstående 
verksamhetsområden_ Samhällsbyggnadsutskottet består av fem ledamöter och fem 
ersättare. Partier som inte är representerade i utskottet med ordinarie eller 
ersättarplats har insynsrätt l utskottet ska finnas ordförande, vice ordförande och 
oppositionsledare. 

Kultur- och fritidsutskott 
Kultur- och fritidsutskottet är beredande organ till kommunstyrelsen i frågor inom 
kultur- och fritidsområdet. Utskottet bereder frågor gällande kultur, bibliotek och 
folkbildning samt frågor gällande ungdomsverksamhet, förenings- och friluftsfrågor 
samt idrott och motion. 

Utifrån fastställd delegationsordning äger utskottet rätt att själv besluta i vissa 
frågor, däribland fördelning av tider inom kommunala idrotts- och 
fritidsanläggningar. Kultur- och fritidsutskottet består av fem ledamöter och fem 
ersättare. Partier som inte är representerade i utskottet med ordinarie eller 
ersättarplats har insynsrätt l utskottet ska finnas ordförande, vice ordförande och 
oppositionsledare. 

Utskottens beredande roll betonas 
I och med att kommunstyrelsens utskottsorganisation förändras betonas också 
utskottens roll som beredande organ till kommunstyrelsen. l vissa fall, som framgår 
av fastställd delegationsordning, har utskotten ett ansvar att självständigt fatta 
beslut i myndighetsärenden eller andra verksamhetsärenden. 
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Gemensam ärendeberedning 
Fortsättningsvis kommer all ärendeberedning att ske i ett och samma forum som 
leds av kommunstyrelsens ordförande. Ärendena fördelas sedan ut till något av 
kommunstyrelsens kontor för handläggning för att därefter gå vidare till respektive 
utskott för beslut eller förslag till beslut. Förvaltningsorganisationen samråder med 
respektive utskottsordförande innan eventuellt förslag till beslut utformas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar; 

att fastställa ny utskottsorganisation för kommunstyrelsen att gälla frän och med 
2013-01-11. 

att uppdra till kommunjuristen att lämna förslag på reviderad delegationsordning 
för kommunstyrelsen enligt ovan 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
2013-01-07 
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