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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Utöver det som sägs om kommunstyrelsen och dess verksamhet i kommunallagen och i vissa andra författningar ska följande gälla för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Styr- och ledningsfunktionen
§1
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett ansvar
för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter, bland annat genom aktiverande och normerande
styrdokument, i syfte att främja en hållbar samhällsutveckling och en verksamhet som utgår från kommunmedlemmarnas rättigheter och behov.
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.
Styrfunktionen
§2
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

2017-02-01
Ersätter
2016-01-01

1

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten,

2

göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd,

3

övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna
för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens
löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,

4

tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder
om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
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5

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som
kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i, och
gemensamma nämnder, främst vad gäller ändamål, ekonomi
och efterlevnad av uppställda direktiv men även avseende på
övriga förhållanden av betydelse för kommunen,

6

löpande vidta åtgärder för att säkerställa att de krav som anges
i 3 kap. 17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och
stiftelser som kommunen äger aktier i eller har intresse i,

7

årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs 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. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,

8

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.

Ledningsfunktionen
§3
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna kommunens
strategiska utveckling som plats och organisation bland annat inom följande områden. Det omfattar även att samordna kompetens som övriga nämnder bistår
med inom dessa områden.

2017-02-01
Ersätter
2016-01-01

1

hållbar utveckling inklusive lokal utvecklingsplanering samt områdesarbete,

2

översiktlig planering av mark och vatten, inklusive översiktsplan
och stadsdelsvisa strukturplaner samt riktlinjer för bostadsförsörjning,

4

regional utvecklingsplanering,

5

klimatarbete,

6

sysselsättning och näringsliv inklusive gott företagsklimat,

7

kommunens varumärke och attraktivitet,
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8

kvalitets- och verksamhetsutveckling,

9

mänskliga rättigheter med särskilt fokus på jämlikhet, jämställdhet, interkulturalitet, barnets rättigheter, rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och nationella minoriteter, samt folkhälsoarbete,

10

demokratiutveckling,

11

kreativitet och idéutveckling,

12

trygghets- och säkerhetsarbete,

13

internationellt samarbete,

14

högskolesamverkan,

15

besöksnäring och destinationsutveckling.

Kommunstyrelsens övriga verksamhet

Ekonomisk förvaltning
§4
Kommunstyrelsen ska:

2017-02-01
Ersätter
2016-01-01

1

ha hand om kommunens medelsförvaltning enligt de
föreskrifter fullmäktige meddelat,

2

svara för kommunens upplåning inom den beloppsram som
fullmäktige fastställer varje år,

3

i mål och ärenden där det ankommer på styrelsen att
föra kommunens talan träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,

4

bevaka att kommunens inkomster inflyter, att betalningar görs i
tid och att de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna
fordringar vidtas,
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5

se till att värdehandlingar som finns under kommunstyrelsens
vård förvaras på ett betryggande sätt,

6

se till att de medel som tillhör donationsfonder som står under
kommunens vård placeras på ett betryggande och förmånligt
sätt samt att medel i fonder som förvaltas av styrelsen används
enligt givna föreskrifter,

7

Se till att kommunen har ett fullgott försäkringsskydd.

Personalpolitiken
§5
Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för den personaladministrativa
verksamheten (personalorgan) och dessutom kommunens löne- och pensionsmyndighet.
Kommunstyrelsen ska:

2017-02-01
Ersätter
2016-01-01

1

ansvara för kompetensförsörjningsprocessen omfattande följande delar: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta
rätt kompetens,

2

genom kollektivavtal reglera frågor om förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,

3

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,

4

utöva kommunens beslutanderätt i frågor om stridsåtgärd,

5

avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och
andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare,

6

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

7

anställa kommundirektör och förvaltningschefer,
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8

verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen,

9

besluta om förvaltningskontorens tider för öppethållande,

10

utöva arbetsgivarens befogenheter enligt Allmänna Bestämmelser (AB) bilaga C rörande flexibel arbetstid,

11

besluta om utbetalning av avlöningsförmåner enligt AB § 5 samt
genomföra förhandlingar enligt mom 4 anm. 3,

12

fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt AB § 37 rörande avtalsförsäkringar.

Kommunstyrelsen ska dessutom i egenskap av personalmyndighet för kommunledningsförvaltningen besluta i personalärenden inom ramen för lag och avtal
samt av kommunstyrelsen angivna riktlinjer/policy.
Vidaredelegation från styrelsen till tjänsteman ska framgå av en delegationsförteckning. Styrelsen ansvarar för att förteckningen hålls aktuell.
Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet enligt Arbetsmiljölag och tillämpliga
föreskrifter delegeras till förvaltningschef.
Styrelsen beslutar om förändringar av sin förvaltningsorganisation och förändringar som berör flera förvaltningar.
Stödfunktioner
§6
Styrelsen ansvarar för att utifrån verksamheternas behov tillhandahålla ett effektivt stöd för kommunorganisationen inom nedanstående områden. Stödet omfattar normerande styrning, samordning, konsultativt stöd samt definierade intäktsfinansierade tjänster.

2017-02-01
Ersätter
2016-01-01

1

politisk administration,

2

juridik,

3

ekonomiadministration,

4

löneadministration, inklusive tillhandahållande av intäktsfinansierade tjänster,

BOTKYRKA KOMMUN
Författningssamling

Ordn nr 0-1-2
Sid

6 (10)

5

informationsförvaltning,

6

informationssäkerhet,

7

e-förvaltning,

8

kommunikation,

9

IT, inklusive tillhandahållande av intäktsfinanserirade IT- och telefonitjänster,

10

upphandling,

11

krishantering,

12

medborgarservice i form av kontaktcenter och medborgarkontor.

Övrig förvaltning
§7
Kommunstyrelsen ska:

2017-02-01
Ersätter
2016-01-01

1

förvalta kommunala angelägenheter i övrigt som inte någon annan nämnd svarar för,

2

avge yttranden som ankommer på kommunen och inte avges av
annan nämnd, dock med den begränsningen att yttrande i frågor
som är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen
får avges av styrelsen endast om remisstiden hindrar att ärendet
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige,

3

handlägga ansökningar om föreningsbidrag som inte ska handläggas av kultur- och fritidsnämnden eller socialnämnden.

4

vara personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde,

5

vara huvudman för kommunledningsförvaltningen.
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Ansvar och rapporteringsskyldighet
§8
Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämt, de förskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Sammansättning
§9
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Styrelsens
mandattid räknas fr.o.m det sammanträde då ledamöter och ersättare väljs till
det sammanträde då val sker nästa gång.
Kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som tjänstgör under den löpande mandatperioden.
Inom styrelsen ska finnas ett utskott för personalpolitiska frågor – personalutskottet. Styrelsen ska dessutom utse tre beredningar, en klimat - och planeringsberedning, en arbets - och näringslivsberedning och en demokratiberedning. Beredningarnas uppgift är att inom sina respektive ansvarsområden bereda ärenden till kommunstyrelsen.
Ärenden som faller inom klimat- och planeringsberedningens ansvarsområde,
men som beslutas av annan nämnd, förs av beredningen upp som informationsärenden till kommunstyrelsen. Beredningen får därmed ett särskilt ansvar
att agera inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och vid behov uppmärksamma om att berörd nämnds hantering av ärendet inte överensstämmer
med kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges inriktning.
Vidare ska styrelsen utse en folkhälsokommitté och ett brottsförebyggande råd.
Kallelse till sammanträdena
§ 10
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

2017-02-01
Ersätter
2016-01-01
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt en föredragningslista.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast tio
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av förslag till beslut och handlingar som ger information
om ärendena på föredragningslistan. Tillägg till föredragningslistan ska tillställas
ledamöter och ersättare senast tre dagar före sammanträdet. Ett ärende som
inte tagits med på föredragningslistan får tas upp till avgörande på sammanträde endast om alla ledamöter är överens om det. I undantagsfall får kallelse
ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska
den till åldern äldste ledamoten göra det.
Förhinder att delta i sammanträde
§ 11
En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla det till styrelsens sekreterare.
Ersättarnas tjänstgöring
§ 12
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i
ledamotens ställe.
En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra i den turordning
som fullmäktige fastställer.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna skulle påverkas av detta får
en ersättare som kommer under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare längre ner i turordningen. En ersättare som inte tjänstgör har rätt att
delta i överläggningarna.

2017-02-01
Ersätter
2016-01-01
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§ 13
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde
p.g.a annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra bara om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Ersättare för ordföranden
§ 14
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att
leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten ord-förandens uppgifter.
Om ordföranden p.g.a 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.
Justering av protokoll
§ 15
Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
Reservation, särskilt yttrande, protokollsanteckning
§ 16
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det i form av en skriftlig reservation. Reservationen ska lämnas till styrelsens sekreterare före justeringen av protokollet.
En ledamot och en ersättare har rätt att lämna ett särskilt yttrande. Ledamoten/ersättaren ska innan sammanträdet avslutas anmäla att ett yttrande kommer
att avges och yttrandet ska lämnas till sekreteraren före protokollsjusteringen.
Dessutom har en ledamot och en ersättare rätt att i protokollet få intaget en kort
meningsyttring (protokollsanteckning).
2017-02-01
Ersätter
2016-01-01
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Ordförandens uppgifter
§ 17
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i övriga delar av detta reglemente om ordförandens uppgifter ska kommunstyrelsens ordförande
1

uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt ta de initiativ som erfordras i dessa frågor,

2

närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders och
de kommunala bolagens verksamhet och bevaka att erforderlig samordning av verksamhetsgrenarna sker,

3

representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter och vid
andra liknande tillfällen,

4

ansvara för beredningen av de ärenden som styrelsen ska behandla
och lägga fram förslag till beslut,

5

vara tillgänglig för allmänheten i rimlig omfattning,

6

i övrigt se till att styrelsens uppgifter fullgörs.

Kommunstyrelsens förvaltning
§ 18
Kommunstyrelsen biträds närmast av kommunledningsförvaltningen som lyder
under styrelsen.
Styrelsen har rätt att på begäran få biträde även av övriga förvaltningar.
§ 19
Skrivelser från styrelsen och andra handlingar som ska skrivas under av företrädare för styrelsen undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden eller den eller de som styrelsen
utser.
_____

2017-02-01
Ersätter
2016-01-01

