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Mall för remissvar
Bakgrund
Under varje mandatperiod bör nämndernas och styrelsernas
reglemente ses över. I nu aktuell översyn konstateras att enskilda
nämnder och styrelser reglementen är framtagna vid olika tillfällen
vilket bland annat har fått till följd av att samma bestämmelser
uttrycks på olika sätt, att språkbruket är inkonsekvent etcetera.
Kommunkontoret har därför valt att, i linje med
kommunfullmäktiges fokusområde kring smartare organisation, göra
en större revidering med fokus på tydlighet och helhet. Syftet med
det reviderade förslaget är att tydliggöra kommunfullmäktiges
ansvarsfördelning till nämnder och styrelser och därmed skapa en
helhet kring Lunds kommuns politiska ansvarsfördelning.
Revideringen innebär att samtliga reglementen justeras i sin form
och i viss mån i lydelse avseende gemensamma bestämmelser.
I samband med revideringen har kommunkontoret:





sammanställt samtliga nämnders och styrelsers reglemente i ett
och samma dokument (krisledningsnämnden undantagen*)
samlat de för samtliga styrelser och nämnder gemensamma
bestämmelserna i ett sammanhang
uppdaterat enligt ny/förändrad lagstiftning
gjort tillägg och tagit bort sådant som varit i behov av revidering

*Då krisledningsnämnden anses skilja sig i för stor utsträckning har Krisledningsnämndens
reglemente inte paketeras tillsammans med övriga.

Kommunkontoret föreslår förtydligande av ansvar kring fyra
områden
Utöver ovanstående förslag till förändring har kommunkontoret
noterat att det råder otydlighet i det politiska ansvaret kring fyra
områden. Föreslagna förändringar innebär endast förtydligande av
den politiska ansvarsfördelningen och avser inte
tjänstepersonsorganisationen. I vissa delar kan
organisationsförändringar bli aktuella.
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Remissvaren bör vara uppställda enligt nedanstående förslag.

Remissvar
Nämnd: _____________________
1. Nämndens kommentarer till de för styrelser och nämnder
gemensamma bestämmelserna:
2. Nämndens kommentarer till ändringarna för den egna nämnden:
3. Anser nämnden att det finns ytterligare områden inom vilka det råder
otydlighet kring den politiska ansvarsfördelningen mellan er och andra
nämnder? Om ja, inom vilka områden och mellan vilka nämnder?
4. Tar nämnden ansvar för frågor som inte återspeglas i det föreslagna
reglementet?
5. Bedriver nämnden verksamhet som inte återspeglas i det förslagna
reglementet?
6. Kommunkontoret föreslår förtydligande av ansvar inom fyra områden.
Vad innebär dessa förändringar för nämnden?

