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§ 111

Dnr 2018/KS 0273 003

Revidering av det gemensamma reglementet för
styrelse och nämnder
Kommunfullmäktiges beslut
1
2

Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder
revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
Bestämmelserna i det gemensamma reglementet träder i kraft den 1
januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny
nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom
och reviderat gällande reglementen. Förslaget har utformats enligt Sveriges
kommuner och landstings (SKL) reviderade utgåva av underlag till reglemente
för kommunstyrelsen och det gemensamma reglementet för nämnder.
Innehållet i förslaget till det reviderade gemensamma reglementet är till största
delen detsamma som i kommunens nuvarande version. De största skillnaderna
är redaktionella och följer i tillämpliga delar SKL:s struktur för att underlätta för
läsaren att kunna tillgodogöra sig SKL:s kommentarer. Vissa lydelser som
återfinns i kommunens nuvarande version, men som inte finns med i SKL:s
förslag, har infogats i kommunkansliets förslag till det gemensamma
reglementet.
De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser
innehåll är följande.
I 2 § första stycket föreslås en reglering som avser varje nämnds ansvar såsom
anställningsmyndighet för sina respektive frågor för det fall personal inom en
förvaltning arbetar för flera nämnder.
I 17 § första stycket föreslås en kompletterande lydelse som anger att nämnden
får utse en annan ledamot som ersättare för det fall ordförande eller annan i
presidiet närvarar vid möte men ändå är förhindrad att fullgöra uppdraget som
ordförande. Ett exempel på en sådan situation är när ordförande inte kan
närvara vid justering av protokollet.
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I 18 § föreslås att fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd istället
för att det anges ett specifikt antal i reglementet. Detta överensstämmer även
med fullmäktiges beslut den 14 juni 20108 om ny nämndorganisation, se 62 § i
fullmäktiges protokoll.
I 25 § första stycket föreslås en reglering som återspeglar den praxis som redan
nu råder, det vill säga att protokoll ska föras av mötesordförande från
majoriteten och justeras av en person från oppositionen eller vice versa.
I 30 § första stycket föreslås att fullmäktige beslutar om vilka utskott och/eller
beredningar som ska finnas inom den kommunala organisationen, vilket innebär
att detta även gäller för utskott och beredningar som ligger under
kommunstyrelsen.
I 30 § andra stycket föreslås att mandatperioden för ordförande, vice
ordförande, övriga ledamöter och ersättare inom utskott och beredningar är ett
år räknat från och med den 1 januari till och med den 31 december, vilket
innebär att detta även gäller för utskott och beredningar som ligger under
kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att det gemensamma reglementet för
kommunstyrelsen och nämnder revideras i enlighet med kommunkansliets
förslag. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att reglementet träder i kraft
den 1 januari 2019. Sedan kommunstyrelsens behandling har förslaget till
reglemente uppdaterats i § 13 med det bifallna tilläggsyrkandet i
kommunstyrelsen om nämndordförandens närvaro- och yttranderätt i
kommunstyrelsen.
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