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Reglemente för styrelser och nämnder i Lunds
kommun
Sammanfattning
Under varje mandatperiod bör nämndernas och styrelsernas
reglemente ses över. I nu aktuell översyn konstateras att enskilda
nämnders reglemente 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
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 skicka förslag till
reglemente på remiss till samtliga nämnder och styrelser utan eget
ställningstagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019





Bilaga presentation av förändringarna
Bilaga Reglemente – med rättningar (innehållande samtliga
förändringar)
Bilaga Reglemente – sammanställt (förslag till nytt reglemente)
Bilaga Mall för remissvar

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Under varje mandatperiod ses nämndernas och styrelsernas
reglemente över. I översynen av nuvarande reglementen ser vi att nu
gällande versioner är framtagna vid olika tillfällen vilket bl.a. har fått
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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.

Remissförslag
I revideringen har språket, i delar, uppdaterats för att bättre
överensstämma med helheten samt för att främja läsbarhet.
Förslaget till förändrat reglemente innehåller nödvändiga
uppdateringar efter ny och/eller förändrad lagstiftning.
Kommunkontoret har även gjort tillägg och tagit bort sådant som
varit i behov av revidering bland annat på grund av inaktualitet.
I revideringen har kommunkontoret samlat alla nämnders och
styrelsers reglementen i ett och samma dokument, med
krisledningsnämnden undantagen. Krisledningsnämnden anses
skilja sig i för stor utsträckning för att paketeras tillsammans med
övriga.
Genom att samla alla nämnders och styrelsers reglemente i ett och
samma dokument bedöms tydligheten öka och förståelsen för
helheten underlättas.
Kommunkontoret har även samlat det för styrelser och nämnder
gemensamma bestämmelserna under ett gemensamt avsnitt. Genom
att samla de gemensamma bestämmelserna skapas tydlighet kring
vad som avser samtliga nämnder och styrelser. Detta medför i sin tur
att det nämndspecifika tydliggörs under respektive nämnds avsnitt.
Det framgår därmed på ett tydligt sätt vad respektive nämnd är
ansvarig för. Roller, ansvar och uppdrag tydliggörs även på detta vis.
Under de gemensamma bestämmelserna finns nu följande
beskrivet:
Uppdrag och
Kallelse
Offentliga sammanträden
verksamhetsansvar
Personalansvar
Närvarorätt
Personuppgifter
Ersättares tjänstgöring
Uppföljning, rapportering och
Jäv
Reservation
återredovisning till fullmäktige
Styrelsers och nämnders
Justering av protokoll
sammansättning och
Delgivning
sammanträden
Undertecknande av handlingar
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Utskott

Nämndspecifikt
De delar som är nämndspecifika är placerade under motsvarande
rubrik för den specifika nämnden/styrelsen. Exempel på detta är
antalet ledamöter i styrelsen/nämnden.

Kommunkontoret föreslår förtydligande av ansvar kring fyra
områden
Utöver ovanstående har kommunkontoret noterat att det råder
otydlighet i det politiska ansvaret kring fyra områden. Dessa lyfts
särskilt nedan. Revideringen ska ses som kommunkontorets strävan
efter att förtydliga roller och ansvar i uppdragen till nämnderna från
kommunfullmäktige. Revideringen innebär endast ett förtydligande
av den politiska ansvarsfördelningen och avser inte
tjänstepersonsorganisationen.

Mark- och exploatering
I dagsläget föreligger en dubbel nämndberedning av köp och
försäljning av fastigheter i kommunen. Kommunfullmäktige har
fördelat ansvaret till tekniska nämnden respektive kommunstyrelsen
baserat på beloppsgränser. Oklarhet råder om tekniska nämnden ska
bereda åt kommunstyrelsen i de fall kommunstyrelsen har fått
ansvar från kommunfullmäktige.
För att förtydliga ansvarsfördelningen föreslås att beslut om
fastighetsköp och försäljning inom mark- och exploatering flyttas
från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Ärende som avser
lägre belopp föreslås delegeras från kommunstyrelsen till
kommundirektören med rätt till vidaredelegation (till
avdelningschefen för Mark- och exploatering).
Förändringen innebär ett förtydligande av ansvar och bedöms
underlätta för tekniska nämnden och för beslutsprocessen i sin
helhet. Kommunkontoret föreslår vidare att ett nytt MEX-utskott
under kommunstyrelsen inrättas. Revideringen innebär inga övriga
organisatoriska förändringar.

Ansvar som fastighetsägare
Idag är kommunens fastighetsansvar utspritt på flera nämnder och
styrelser. Tekniska nämnden har ansvar för fastighetsregistret.
Servicenämnden har ansvar för att förvalta och hyra ut kommunens
byggnadsbestånd samt svara för lokalförsörjning till de kommunala
verksamheterna. Ansvaret för strategisk fastighetsutveckling och
långsiktig behovs- och investeringsplanering för fastigheter är inte
tydliggjort. Ej heller är fastighetsägandet avseende kommunens
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balansräkning tydliggjort i reglementet innebärandes att
kommunstyrelsen har outtalat ansvar.
Kommunkontoret förslår att ansvaret för fastighetsägande och den
strategiska fastighetsutvecklingen samt det strategiska långsiktiga
lokalförsörjningsansvaret kopplat till investeringar samlas hos
kommunstyrelsen. Förändringen innebär tydligare rollfördelning
mellan servicenämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
Förslaget innebär ingen förändring i servicenämndens ansvar men
att kommunstyrelsens ansvar tydliggörs.

Arbetsgivarrollen
I dagsläget beskrivs nämndernas ansvar för arbetsgivarfrågor olika.
Detta medför att kommunen vare sig uppfattas eller uppträder som
en arbetsgivare samt att kommunstyrelsens ansvar för övergripande
arbetsgivarfrågor inte är tydligt.
För att förtydliga kommunstyrelsens arbetsgivaransvar föreslår
kommunkontoret att kommunstyrelsen blir anställningsmyndighet
för hela den kommunala organisationen. Förändringen tydliggör att
kommunstyrelsen ansvarar för samtliga frågor som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Skillnaden mellan arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret
förtydligas i och med förändringen. Ansvar att ingå kollektivavtal,
förhandlingsrätt, tolkning och tillämpning av lag och avtal samlas på
ett tydligare sätt under kommunstyrelsen. Arbetsmiljöansvaret
förblir oförändrat och finns fortsatt kvar hos respektive nämnd.

Ansvarsfördelning mellan utbildningsnämnden och barn- och
skolnämnden
I dagsläget är ansvar för och utförande av förskole-, grundskole- och
grundsärskoleverksamheten i Lunds kommun uppdelat mellan
utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden. Det innebär att det
saknas ett politiskt helhetsansvar för förskole-, grundskole- och
grundsärskoleverksamheten i Lunds kommun. Detta medför att
möjligheten för ansvarsutkrävande rörande rätten till en likvärdig
skolgång för alla barn försvåras.
För att tydliggöra ansvaret för samtliga delar kopplade till förskole-,
grundskole- och grundsärskoleverksamheten i Lunds kommun
föreslår kommunkontoret att ansvaret i sin helhet samlas under
barn- och skolnämnden. Revideringen innebär en ökad tydlighet
avseende det politiska ansvaret för styrning, kvalitet och likvärdighet
för alla barn i Lunds kommun. Förändringen innebär att
utbildningsnämndens ansvar för samordning av bl.a.
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skolhälsovården, ansvar för tillsyn av förskolor och fritidshem
upphör.

Remiss
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås sända förslaget på remiss
till samtliga nämnder och styrelser utan eget ställningstagande.
Nämnder och styrelser ombeds särskilt granska och pröva att det
ansvar som delegerats från kommunfullmäktige finns med i
revideringen samt att förslaget inte innehåller ansvar som borde
åligga annan nämnd.
Till den föreslagna remissen har kommunkontoret tagit fram ett
underlag som bifogas till detta ärende.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutets bedöms inte ha ekonomiska konsekvenser.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
att

skicka förslag till reglemente på remiss till samtliga nämnder
och styrelser, med svar senast 20 december

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

