Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse
2020-09-08

1 (4)
Diarienummer

KS 2019/0643
Emelie Wictor
Utvecklingsstrateg

Remittering av förslag till reglemente för styrelser
och nämnder i Lunds kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

skicka förslag till reglemente på remiss till samtliga nämnder
och styrelser, med svar senast 19 november

Sammanfattning
Under varje mandatperiod ses nämndernas och styrelsernas
reglemente över. Kommunkontoret har valt
att, i linje med fullmäktiges fokusområde kring smartare
organisation, göra en större revidering med fokus på tydlighet och
helhet.
Syftet med revideringen är att förtydliga det politiska ansvaret för
nämnder och styrelser och skapa en helhet.
Revideringen innebär att samtliga reglementen justeras i sin form
och i viss mån i lydelse avseende gemensamma bestämmelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås sända förslaget på remiss
till samtliga styrelser och nämnder.

Underlag för beslutet





Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-08
Bilaga Reglemente för styrelser och nämnder - med rättningar
Bilaga Reglemente för styrelser och nämnder - sammanställt
Bilaga Översyn av reglementet, fördjupande utredningar

Reglemente för styrelser och nämnder – med rättningar innehåller markeringar för samtliga
rättningar.
Gult= tillagt remissomgången 1
Genomstrykning = struket remissomgång 1
Grönt= tillagt efter remissomgång 1
Grönt med genomstrykningen = struket efter remissomgång 1

Ärendet
Under varje mandatperiod ses nämndernas och styrelsernas
reglemente över. I översynen av nuvarande reglemente ser vi att nu
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gällande versioner är framtagna vid olika tillfällen vilket bl.a. har fått
till följd av att samma bestämmelser uttrycks på olika sätt, att
språkbruket är inkonsekvent etc. Kommunkontoret har därför valt
att, i linje med fullmäktiges fokusområde kring smartare
organisation, göra en större revidering med fokus på tydlighet och
helhet.
Syftet med revideringen är att förtydliga det politiska ansvaret för
nämnder och styrelser och skapa en helhet.
Revideringen innebär att samtliga reglementen justeras i sin form
och i viss mån i lydelse avseende gemensamma bestämmelser.

Föredragning
Remissomgång 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott sände, under hösten 2019, förslag
på nytt reglemente på remiss till samtliga nämnder och styrelser.
Förslaget innehöll språkliga förändringar i delar (för att bättre
överensstämma med helheten samt för att främja läsbarhet) samt
nödvändiga uppdateringar efter ny och/eller förändrad lagstiftning.
Kommunkontoret hade även gjort tillägg och tagit bort sådant som
varit i behov av revidering bland annat på grund av inaktualitet samt
samlat alla nämnders och styrelsers reglementen i ett och samma
dokument, med krisledningsnämnden undantagen. De för styrelser
och nämnder gemensamma bestämmelserna hade samlats under ett
gemensamt avsnitt.
Som en del i kommunkontorets strävan efter att förtydliga roller och
ansvar i uppdragen till nämnderna från kommunfullmäktige lyftes
även särskilt fyra områden där kommunkontoret noterat otydlighet i
det politiska ansvaret. De fyra områdena avsåg arbetsgivaransvar,
ansvar för Mark- och exploatering, ansvar som fastighetsägare samt
ansvarsfördelningen mellan utbildningsnämnden och barn- och
skolnämnden.

Remissomgång 2
Efter inkomna remissvar från styrelser och nämnder har
reglementet ytterligare justerats utifrån inkomna synpunkter.
Kommunkontoret har fortsatt att, i linje med fullmäktiges
fokusområde kring smartare organisation, valt att behålla fokus på
tydlighet och helhet. Målsättningen har varit att ha en jämn och
övergripande beskrivning genom reglementet. Ett reglemente kan
aldrig i detalj reglera en nämnds ansvar. Detaljreglering kan därför
vara problematiskt då det riskerar att ge en missvisande bild av att
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det som ej finns reglerat inom ramen för reglementet alltid faller
utanför berörd nämnds ansvar. Detaljreglering har därför enbart
används när det krävs för att säkerställa att
gränsdragningsproblematik mellan nämnder ej ska uppstå.
För att hålla en jämn beskrivning har sådant som endast funnits
reglerat hos en eller ett fåtal nämnder, men som gäller samtliga, och
redan inryms i det övergripande ansvaret plockats bort. Även sådant
som finns reglerat inom ramen för andra, av fullmäktige beslutade,
styrande dokument har strukits för att undvika dubbelreglering.
Exempel på detta är lokalplanering samt framtagande av
styrdokument.

Utredningar
27 april 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra
till kommunkontoret att i samråd med berörda förvaltningar
genomföra utredningar inom åtta områden där otydlighet kring det
politiska ansvaret kunde finnas. Dessa utredningars slutsatser har
vägts in och resulterat i ytterligare justeringar av reglemente.

Beredning
Hösten 2019 presenterades förslag till nytt reglemente för
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som i oktober 2019
skickade förslaget på remiss till samtliga styrelser och nämnder.
Bearbetning av remissvaren genomfördes för att sedan presenteras
för KSAU i mars 2020. I samband med presentationen lyfte
kommunkontoret särskilt de otydligheter i ansvar som framkommit i
remissyttrandena.
KSAU beslutade i april 2020 att uppdra till kommunkontoret att
tillsammans med berörda förvaltningar utreda ansvarsfördelningen
inom åtta områden. Utredningarna färdigställdes till sommaren
2020.
I april 2020 informerades demokratiberedningen om det pågående
arbetet.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser
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Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga nämnder och styrelser
För kännedom:

