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§ 112

Dnr 2018/KS 0272 003

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1
2

Reglementet för kommunstyrelsen revideras i enlighet med
kommunkansliets förslag.
Bestämmelserna i kommunstyrelsen reglemente 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 reglementet för kommunstyrelsen 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
kommunstyrelsens reglemente.
De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser
innehåll är följande.
I 6 § första stycket punkterna 4-5 föreslås en kompletterande lydelse med
anledning av att en ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
träder i kraft den 1 januari 2019.
I 7§ första stycket punkterna 8-12 föreslås ett förtydligande vad avser
kommunstyrelsens bemyndigande från fullmäktige vad avser initiativtagande,
samråd, granskning, antagande och upphävande av detaljplaner samt att ge
beslut om planbesked.
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I 17 § berörs i förslaget endast ansvaret för uppgifter enligt lotterilagen. Ansvar
för uppgifter som avser alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare överflyttas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen
som föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsens reglemente revideras i
enlighet med kommunkansliets förslag samt att reglementet ska träda i kraft den
1 januari 2019.
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