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Översyn av Lunds kommuns författningssamling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

remittera ärendet till kommunens samtliga nämnder och
styrelser för besvarande, detta med svarsdatum 2022-06-30.

Sammanfattning
Kommunkontoret har initierat en översyn av Lunds kommuns
författningssamling, vilken är i behov av omstrukturering för att bli
tydligare och mer tillgänglig för såväl medborgare som för
tjänstepersoner och politiker.
I detta initiala skede föreslår kommunkontoret att ärendet
remitteras till kommunens övriga nämnder och styrelser för
inhämtande av erforderligt underlag till översynen.

Underlag för beslutet


Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-25 Översyn av
Lunds kommuns författningssamling

Ärendet
Bakgrund
Lunds kommuns författningssamling ligger publicerad på
kommunens webbplats. Av kommunallagen (8 kap. 13 §) framgår att
denna ska inkludera samtliga gällande kommunala föreskrifter, vilka
även ska vara förtecknade i ett tillhörande register.
Författningssamlingens syfte är att på ett enkelt och överskådligt sätt
tydliggöra för medborgare vilka kommunala beslut som, utöver
kommunallagen och andra författningar, styr och reglerar den
kommunala verksamheten i kommunen.
En översyn av Lunds kommuns författningssamling påbörjades inom
kommunkontoret under 2021. Under arbetets gång har framgått att
det föreligger ett tydligt behov för samtliga nämnder att se över de
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styrande dokument som ligger publicerade, detta för att, för
respektive nämnd, utröna vilka styrande dokument som i dag
eventuellt saknas, liksom om dessa eventuellt ligger på andra ställen
än i för ändamålet avsedd författningssamling.

Föredragning
Inhämtande av yttrande från samtliga kommunens nämnder och
styrelser sker som ett första steg i den kommunövergripande
översynen. Baserat på resultatet kommer kommunkontoret se över
hur författningssamlingen och tillhörande författningsregister
lämpligast bör utformas, samt bereda ett förslag om detsamma för
beslut i kommunstyrelsen.
Följande typer av styrande dokument bör undersökas extra
noggrant:
 Taxor och avgifter
 Lokala ordningsföreskrifter
 Instruktioner
 Reglementen
 Bolagsordningar
Föreliggande förslag till remiss innebär att följande frågeställningar
skickas ut till kommunens nämnder och styrelser för besvarande:
Vilka av nämndens/styrelsens styrdokument som i dag ligger
publicerade i författningssamlingen på Lunds kommuns webbplats
behöver uppdateras/revideras?
Om det finns styrande dokument inom nämndens/styrelsens
ansvarsområde som är i behov av uppdatering/revidering ska detta
anmälas.
Vilka av nämndens/styrelsens styrdokument som i dag ligger
publicerade i författningssamlingen på Lunds kommuns webbplats är
utdaterade?
Om det finns styrande dokument inom nämndens/styrelsens
ansvarsområde som är helt utdaterade och inte heller aktuella för
uppdatering ska detta anmälas för vidare beredning av ärende om
upphävande i berörd instans. Om det finns styrande dokument som
är utdaterade, om än inte i behov av aktivt upphävande (exempelvis
för att de försetts med giltighetstid/slutdatum eller dylikt) så ska
även detta anmälas för avpublicering.
Vilka av nämndens/styrelsens styrdokument saknas i dag i
författningssamlingen på Lunds kommuns webbplats?
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För denna punkt ska samtliga svarande gå igenom övriga möjliga
styrande dokument som i dag inte finns med i författningssamlingen,
redogöra för detta (då även om styrdokumentet är tillgängligt för
allmänheten på annan plats) liksom för eventuellt behov av
publicering i författningssamlingen.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

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

