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PROTOKOLL
2006-11-01

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Beslutande
Ledamöter och tjänstg. ersättare
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Lena Celion (m)
Björn Jansson (s)
Hanna Nyman (s)
Sonia Landin (s)
Barbro Ronsten (c)
Hans Klintbom (c)
Ursula Jacobsson (c)
(för Per-Olof Jacobsson)
Rolf K. Nilsson (m)
Inger Harlevi (m)
Jan Lundgren (s)
Conny Kristensen Gahnström (s)
Christer Engelhardt (s)
Carina Grönhagen (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
Eva Gahnström (c)
Stefan Nypelius (c)
Kerstin Löfgren-Dahlström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Lilian Virgin (s)
Leif Dahlby (s)
Anna Wickström (s)
Eric Martell (s)
Marianne Gottlander (s)
Curt Broberg (c)
Pär Stenegärd (c)
Karl-Johan Boberg (c)

Hans-Erik Svensson (s)
Anne Ståhl Mousa (s)
Lars Jakobsson (c)
Torsten Gislestam (c)
Solveig Artsman (m)
Jenny Guteäng (m)
Ivan Anderzon (m)
Andreas Persson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Kenneth Lindblad (v)
(för Jennie Andersson)

Bodil Rosengren (v)
Mats-Ola Rödén (fp)
Bror Lindahl (fp)
Oskar Franke (m)
Lena Simonson (m)
Per-Anders Croon (m)
Stefaan De Maecker (mp)
Viveca Bornold (mp)
Carina Lindberg (v)
Anders R Johansson (v)
Annamaria Bauer (v)
(för Therese Mangard)

Sven Bosarfve (fp)
Amy Öberg (fp)
Yngve Andersson (kd)
Matias Lundström (mp)
Harriet Lihnell (mp)

(för Christer Mattsson)

Göran Örtbrant (m)
Lars-Erik Benneck (m)
Bo Björkman (s)
Anette Medbom (s)
Tommy Gardell (s)
Britt-Marie Sjöndin (s)
Åke Svensson (s)
Åsa Larsson (c)
Arvid Mickelåker (c)
Gösta Hult (c)
Ola Lindvall (c)
Lilian Edwards (m)
Gerty Holmstedt (s)
Roland Olofsson (s)
Eleonore Hemström (s)
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Icke tjänstgörande ersättare
Britt-Louise Hansson (c)
Torbjörn Nordström (c)
Bibbi Olsson (c)
Anne-Marie Richardson (c)
Jari Karivainio (m)
Sven Larsson (m)
Margareta Persson (m)
Gunilla Wigren Dahlin (m)
Gunnar Tinge (fp)
Barbro Öncèl (fp)
Rut Smeds (kd)
Maria Björkman (s)
Evert Bäckström (s)
Anna Enström (s)
Karl-Gustaf Jansson (s)
Anders Johansson (s)
Elisabeth Kalström (s)
Torgny Landin (s)
Janica Sörestedt (s)
Lars Wetterlund (s)
Majvor Östergren (s)
Jörgen Benzler (v)
Bo Holm (v)
Catherine Lis Gibson (mp)
Torgny Lihnell (mp)
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PROTOKOLL
2006-11-01

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 1
Öppnande – 1:a sammanträdet för kommunfullmäktiges
mandatperiod 2006-2010

Ålderspresidenten Jan Lundgren öppnade sammanträdet och hälsade kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare välkomna till fullmäktiges arbete under
mandatperioden 2006-2010; den tolfte mandatperioden i Gotlands kommuns
historia.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2006-11-01

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 2
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
KS 2006/0465-11
- Länsstyrelsens protokoll 2006-09-17—09-21 från slutlig röstsammanräkning

Enligt länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet 17 september 2006 har följande ledamöter och ersättare valts för
mandatperioden 1 november 2006 – 31 oktober 2010.

Visby
Ledamöter

Ersättare

Moderata Samlingspartiet
Lars-Erik Benneck
Solveig Artsman
Inger Harlevi
Gustaf Hoffstedt
Lena Simonson
Göran Örtbrant

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mats Duvner
Sven Larsson
Margareta Persson
Gunilla Wigren Dahlin
Lars Holm
Jari Karivainio
Eva Lindström

Centerpartiet
Curt Broberg
Christer Mattsson
Gösta Hult

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karl-Johan Boberg
Ursula Jacobsson
Anne-Marie Richardson
Britt-Louise Hansson
Cecilia Henriksson
Bibbi Olsson
Torbjörn Nordström
Åke Kahlbom
Ulle Svenson

Folkpartiet liberalerna
Mats-Ola Rödén
Amy Öberg

1. Gunnar Tinge
2. Barbro Öncèl

Kristdemokraterna
Yngve Andersson

1. Rut Smeds
2. Maciej Onoszko

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Hanna Nyman
Björn Jansson
Sonia Landin
Jan Lundgren
Conny Kristensen Gahnström
Christer Engelhardt
Carina Grönhagen
Claes-Göran Nilsson
Lilian Virgin
Leif Dahlby
Anna Wickström

1.
2.
3.
4.
5.

Justerande:

Per-Erik Andh
Anna Enström
Torgny Landin
Elisabeth Kalström
Sven-Åke Malmberg

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 2 forts
Vänsterpartiet
Bodil Rosengren
Roland Norbäck
Jennie Andersson

1.
2.
3.
4.

Kenneth Lindblad
Annamaria Bauer
Jörgen Benzler
Bo Holm

Miljöpartiet de gröna
Stefaan de Maecker
Viveca Bornold

1. Torgny Lihnell
2. Catherine Lis Gibson

Norra
Ledamöter

Ersättare

Moderata Samlingspartiet
Lena Celion
Lilian Edwards
Jenny Guteäng
Oskar Franke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mats Duvner
Sven Larsson
Margareta Persson
Gunilla Wigren Dahlin
Lars Holm
Jari Karivainio
Eva Lindström

Centerpartiet
Lars Thomsson
Eva Nypelius
Arvid Mickelåker
Ola Lindvall
Lars Jacobsson
TorstenGislestam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karl-Johan Boberg
Ursula Jacobsson
Anne-Marie Richardson
Britt-Louise Hansson
Cecilia Henriksson
Bibbi Olsson
Torbjörn Nordström
Åke Kahlbom
Ulle Svenson

Folkpartiet liberalerna
Sven Bosarfve

1. Gunnar Tinge
2. Barbro Öncèl

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Hans-Erik Svensson
Åke Svensson
Gerty Holmstedt
Roland Olofsson
Eleonore Hemström
Anne Ståhl Mousa
Andreas Persson

1.
2.
3.
4.

Janica Sörestedt
Anders Johansson
Majvor Östergren
Karl-Gustav Jansson

Vänsterpartiet
Brittis Benzler
Anders R Johansson

1.
2.
3.
4.

Kenneth Lindblad
Annamaria Bauer
Jörgen Benzler
Bo Holm

Miljöpartiet de gröna
Harriet Lihnell

1. Torgny Lihnell
2. Catherine Lis Gibson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 2 forts

Södra
Ledamöter

Ersättare

Moderata samlingspartiet
Rolf K Nilsson
Håkan Onsjö
Ivan Anderzon
Per-Anders Croon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mats Duvner
Sven Larsson
Margareta Persson
Gunilla Wigren Dahlin
Lars Holm
Jari Karivainio
Eva Lindström

Centerpartiet
Pär Stenegärd
Åsa Larsson
Barbro Ronsten
Hans Klintbom
Per-Olof Jacobsson
Eva Gahnström
Stefan Nypelius
Kerstin Löfgren Dahlström

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karl-Johan Boberg
Ursula Jacobsson
Anne-Marie Richardson
Britt-Louise Hansson
Cecilia Henriksson
Bibbi Olsson
Torbjörn Nordström
Åke Kahlbom
Ulle Svenson

Folkpartiet liberalerna
Bror Lindahl

1. Gunnar Tinge
2. Barbro Öncèl

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Eric Martell
Marianne Gottlander
Bo Björkman
Anette Medbom
Tommy Gardell
Britt-Marie Sjöndin

1. Evert Bäckström
2. Maria Björkman
3. Lars Wetterlund

Vänsterpartiet
Carina Lindberg
Therése Mangard

1.
2.
3.
4.

Miljöpartiet de gröna
Matias Lundström

1. Torgny Lihnell
2. Catherine Lis Gibson

Justerande:

Kenneth Lindblad
Annamaria Bauer
Jörgen Benzler
Bo Holm

Utdragsbestyrkande:
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GOTLANDS KOMMUN
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Kf § 3
Val av ordförande i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ordförande fr.o.m. 2006-11-01
t.o.m 2010-10-31.
Eva Nypelius (c) föreslog att som ordförande skulle väljas Lilian Edwards (m).
Kommunfullmäktiges val
• Till ordförande utses Lilian Edwards (m), Jungmansgatan 476, 621 52 Visby.
Expedieras:
Lilian Edwards
Länsstyrelsen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 4
Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av 1:e och 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige för tiden 2006-11-01–2010-10-31.
Eva Nypelius (c) föreslog att Hans Klintbom (c) skulle väljas till 1:e vice
ordförande.
Åke Svensson (s) föreslog att Sonia Landin (s) skulle väljas till 2:e vice
ordförande.
Kommunfullmäktiges val
• Till 1:e vice ordförande utses Hans Klintbom (c), Vävaregatan 11, 621 48
Visby.
• Till 2:e vice ordförande utses Sonia Landin (s), Strandgatan 5, 621 57 Visby.
Expedieras:
Hans Klintbom
Sonia Landin
Länsstyrelsen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 5
Ordförandens tack

Kommunfullmäktiges nya ordförande Lilian Edwards hälsade alla välkomna och
tackade för förtroendet att leda kommunfullmäktige. Hon påminde om att
medborgarna hade investerat i förtroende för alla förtroendevalda men var också
förvissad om att alla månar om medborgarna oavsett partifärg. Det är nog endast
vägen dit som skiljer ledamöterna åt. Hon refererade till en nyligen företagen
undersökning bland landets fullmäktigeledamöter där engagemanget lyste igenom.
Det roligaste var dock att få påverka i en konkret fråga. Enligt undersökningen
fanns det tre orsaker att bli politiker; att de ville tillföra ett annat perspektiv, att
politiken blivit en förlängning av ens tidigare föreningsarbete, hänvisning till arv
och miljö på såsätt att ens föräldrar eller omgivning sysslat med politik. Edwards
tillade att alla här närvarande förtroendevalda nog kan känna igen sig. Att vara
politiker är något att vara stolt över och hon trodde nog att de förtroendevalda en
sådan här dag kände sig lite extra lyckliga över att ha blivit utvalda.
Hon avslutade med att önska alla närvarande lycka till.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 6
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har att välja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för
tiden 1 november 2006 t.o.m. 2010-10-31, eller till den tidpunkt då val av styrelse
förrättas nästa gång. Bakgrunden är kommunfullmäktiges beslut att mandatperioden för kommunstyrelsen skall börja i november samma år som det allmänna
valet ägt rum.
Anförande:
Anförande hölls av Eva Nypelius (c).
Kommunfullmäktiges val
• Till ledamöter i kommunstyrelsen väljs – fr.o.m. 1 november 2006 t.o.m.
31 oktober 2010 eller till den tidpunkt då val av styrelse förrättas nästa gång:
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Lena Celion (m)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Björn Jansson (s)
Hanna Nyman (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
• Till ersättare i kommunstyrelsen för samma period väljs:
Kjell Skalberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Arvid Mickelåker (c)
Rut Smeds (kd)
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 6 forts
Inger Harlevi (m)
Jenny Guteäng (m)
Yngve Andersson (kd)
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen.

Bror Lindahl (fp)
att inträda vid förhinder för Mats-Ola Rödén.

Eric Martell (s)
Anna Wickström (s)
Stefaan De Maecker (mp)
Conny Kristensen Gahnström (s)
Tommy Gardell (s)
Leif Dahlby (s)
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen.

Roland Norbäck (v)
att inträda vid förhinder för Brittis Benzler.

• Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd–gruppen resp.
s-v-mp-gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall
ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.
• Till ordförande väljs Eva Nypelius (c).
• Till 1:e vice ordförande väljs Lena Celion (m).
• Till 2:e vice ordförande väljs Björn Jansson (s).
Eva Nypelius tackade i ett anförande för förtroendet att få leda arbetet i
kommunstyrelsen.

Expedieras:
De valda
Konsult- och servicekontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 7
Ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende kommunalråd
- Eva Nypelius 2006-10-23
- Ledningskontoret 2006-10-23
- Kommunstyrelsen 2006-10-30, § 342

Eva Nypelius (c) har till kommunstyrelsen föreslagit att dess reglemente ska
ändras. Anledningen har varit att den nya politiska majoriteten önskat minska
antalet kommunalråd till motsvarande tre heltidskommunalråd och möjliggöra för
en tjänstgöringsgrad ner till 50 %. De önskar ha kvar ett kommunalråd i
opposition.
Ledningskontoret har för att möjliggöra detta upprättat förslag till ändring av
reglementet. Kontoret har i sitt förslag till ändring i reglementet fastställt mandatperioden. Man har tydliggjort att kommunstyrelsen får besluta om kommunalrådens ansvarsområden samt att dessa får närvara och delta i andra nämnders
överläggningar men inte i dess beslut.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Anförande:
Anförande hölls av Björn Jansson (s).
Kommunfullmäktiges beslut
• 18 § kommunstyrelsens reglemente skall ha följande lydelse:
Sedan val av kommunstyrelsen skett skall kommunfullmäktige bland styrelsens
ledamöter utse det antal kommunalråd kommunfullmäktige beslutar om, varav
ett kommunalråd i opposition. Kommunstyrelsens ordförande skall tillika vara
kommunalråd med en tjänstgöringsgrad på 100 % vilket helt skall ägnas åt
uppdrag för kommunen.
Övriga kommunalrådsuppdrag kan delas på flera personer, dock med en
tjänstgöringsgrad på minst 50 %. Kommunalråd skall ägna så stor del av sin
arbetstid åt uppdrag i kommunen som den tjänstgöringsgrad kommunalrådsuppdraget omfattar.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 7 forts
Kommunalråd väljs för samma mandattid som kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen får besluta om kommunalrådens ansvarsområden.
Kommunalråd får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten
vid andra nämnders sammanträden.
Expedieras:
Författningssamlingen

Justerande:

Anm:
Reglementet bifogas protokollet

Utdragsbestyrkande:
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GOTLANDS KOMMUN
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Kf § 8
Val av kommunalråd

Kommunfullmäktige har att bland styrelsens ledamöter utse det antal
kommunalråd kommunfullmäktige beslutar om, varav ett kommunalråd i
opposition (se föregående beslut 2006-10-30, § 7).
Partierna hade föreslagit:
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Lena Celion (m) 50 %
Gustaf Hoffstedt (m) 50 %
Björn Jansson (s) kommunalråd i opposition
Anföranden:
Anföranden hölls av Björn Jansson (s) och Inger Harlevi (m).
Kommunfullmäktiges val
• Till kommunalråd under perioden 1 november 2006 t.o.m. 31 oktober 2006
eller intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång
utses: Eva Nypelius (c) 100 %, Lars Thomsson (c) 100 %, Lena Celion (m)
50 %, Gustaf Hoffstedt (m) 50 % och kommunalråd i opposition Björn
Jansson (s) 100 %.
Expedieras:
De utsedda
Konsult- och servicekontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

15

PROTOKOLL
2006-11-01

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 9
Val av valberedning
Kommunfullmäktige hade att utse valberedning för tiden
2006-11-01—2010-10-31.
Kommunfullmäktiges val
• Till ledamöter i valberedningen utses:
Hans Klintbom (c)
Eva Nypelius (c)
Lilian Edwards (m)
Bror Lindahl (fp)
Yngve Andersson (kd)
Sonia Landin (s)
Eric Martell (s)
Carina Lindberg (v)
Catherine Lis Gibson (mp)
• Till ersättare i valberedningen utses:
Lars Thomsson (c)
Kerstin Löfgren Dahlström (c)
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen

Lena Celion (m)
att inträda vid förhinder för Lilian Edwards

Sven Bosarfve (fp)
att inträda vid förhinder för Bror Lindahl

Rut Smeds (kd)
att inträda vid förhinder för Yngve Andersson
Åke Svensson (s)

Björn Jansson (s)
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
Roland Norbäck (v)
att inträda vid förhinder för Carina Lindberg
Matias Lundström (mp)
att inträda vid förhinder för Catherine Lis Gibson

• Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd-gruppen resp.
s-v-mp-gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall
ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.
• Till ordförande i valberedningen utses Lilian Edwards (m).
• Till vice ordförande i valberedningen utses Sonia Landin (s).
Expedieras:
De utsedda
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Bilaga § 7
Författningssamling för Gotlands kommun

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16. Ändringar 1995-11-27, 1997-04-28,
1998-02-09, 1998-08-17, 1998-11-02, (kommunstyrelsen) 1998-10-29, 1998-11-02,
1999-12-13, 2000-06-13, 2001-01-25 (kommunstyrelsen), 2002-10-14, 2002-11-04,
2002-12-16, 2003-05-26, 2004-06-23, 2004-08-16 och 2006-11-01.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Ledningsfunktionen
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi
och verksamheter.
2 § I kommunstyrelsen ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a
-

utvecklingen av den kommunala demokratin

-

personalpolitiken

-

den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten

-

mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt
att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas

-

energiplaneringen samt främja energihushållningen

-

trafikpolitiken och verka för en tillfredställande trafikförsörjning

-

informationsverksamheten

-

arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet

-

arbetet med att effektivisera administrationen

-

utvecklingen av informationssystem, ADB och kommunikation

-

utvecklingen av brukarinflytande.

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa
-

miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen

-

socialtjänsten och verka för att socialtjänstens mål kan uppfyllas

-

hälso- och sjukvården och verka för en god hälso- och sjukvård i kommunen

-

tandvården och verka för en god tandhälsa hos befolkningen

-

omsorgsvården och verka för att omsorgslagstiftningens mål kan uppfyllas

-

skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas

-

fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen.
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Styrfunktionen
3 § I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att
-

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i
lag är förbehållna annan nämnd

-

övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin
efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt

-

tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret

-

ansvara för samordningsträffar med nämndordförandena och förvaltningscheferna

-

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§
kommunallagen och som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad
gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga
förhållanden av betydelse för kommunen

-

tillvarata kommunen intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER

Ekonomisk förvaltning
4 § Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av
fullmäktige meddelade föreskrifter härför.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs
för indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a att
-

tillvarata kommunens intressen genom att vid offentlig auktion inköpa fast egendom eller
tomträtt, i vilken kommunen har intecknad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är
intecknad för lån, för vars infriande kommunen åtagit sig ansvar. Styrelsen skall snarast anmäla
sådant förvärv till kommunfullmäktige och samtidigt lägga fram förslag till slutlig täckning av
förskotterade kostnader för förvärvet

-

med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av
kommunfullmäktige, besluta om sådan avskrivning av kommunens fordran, som hänför sig till
kommunstyrelsens förvaltningsområde

-

tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett

-

handha förvaltningen av medel som tillhör kommunens donationsfonder och stiftelser under
kommunens vår.d
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Personalpolitiken
5 § Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att
-

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

-

förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad
gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
arbetsområden

-

besluta om stridsåtgärd

-

avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

-

handha anställning av arbetstagare på särskilt visstidsförordnande eller förvaltningschef

-

handha förflyttnings- och omplaceringsärenden från nämnd till annan

-

utformning och prövning av tjänstbarhetsintyg

-

verka för och svara för utveckling och samordning av personalpolitiken och
personaladministrationen

-

medverka till att statistik upprättas

-

lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130)

-

ansvara för övergripande utbildnings- och utvecklingsfrågor samt chefsfrågor.

Övrig förvaltning
Uppgifter enligt speciallagstiftning
6 § Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd.
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor samt sjuktransportverksamhet enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:736)
och sjukvårdsupplysningsverksamheten.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de register som
styrelsen för i sin verksamhet och den behandling av personuppgifter som sker i styrelsens
verksamhet.
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen (1994:1739) och ärenden
enligt taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen.
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd enligt lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid
har kommuner och landsting.
Kommunstyrelsen svarar för de tillsynsuppgifter som enligt tobakslagen vilar på kommunen.
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Övrig verksamhet
7 § Kommunstyrelsen har vidare hand om
-

sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja
sysselsättningen och näringslivet i kommunen, samt är det organ som svarar för beredningsoch verkställighetsuppgifter som följer av lagen om försök med ändrad regional ansvarsfördelning

-

kommunens centrala informationsverksamhet

-

reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformning av kommunens
författningssamling och kommunfullmäktiges handlingar

-

att bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
planläggning och byggnadsväsen

-

att i förekommande fall söka fastställelse av kommunfullmäktiges beslut hos vederbörande
myndighet

-

utfärdande av förbindelser, som behövs i anledning av komunfullmäktiges beslut att ikläda
kommunen borgen eller annan ansvarighet

-

ärenden angående kommunens heraldiska vapen

-

de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd

-

kommunens samlade egendomar och verksamheter vid Lövsta innefattande budget- och
personalansvar, dock fullgör barn- och utbildningsnämnden de i skollagen föreskrivna
styrelseuppgifterna för den gymnasieutbildning som där genomförs.

Delegering från kommunfullmäktige
8 § Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden
-

enskilda ärenden rörande stöd med regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel vilket
ankommer på kommunen såsom regionalt självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om
försök med ändrad regional ansvarsfördelning

-

vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit

-

styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt

-

köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och
bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt såvitt vederlaget för överlåtelsen eller överförd mark inte för någondera part per affär överstiger 4 miljoner kr varvid
delegationen endast gäller sådana fastighetsaffärer som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt. Delegationen gäller ej heller sådan försäljning och tomträttsupplåtelse av
tomtmark som angivits i tekniska nämndens reglemente.

-

i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt under kommunfullmäktiges
sommaruppehåll besluta i förköpsärenden inom den beloppsram och andra riktlinjer som
fullmäktige fastställt beträffande belopp, område och villkor i övrigt

-

ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m som inte avser utövande av förköpsrätt
vid aktieöverlåtelser
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-

yttranden enligt lagen om övervakningskameror m.m.

-

i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal

-

avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell
betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda
slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde
med fullmäktige.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
9 § Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i
detta reglemente.
Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER
Sammansättning
10 § Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare valda av kommunfullmäktige.
Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde så fullmäktige förrättar val av
ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val förrättas nästa gång.

Ersättarnas tjänstgöring
11 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan
dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte att få sin mening
antecknad i protokollet.
12 § En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.
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Inkallande av ersättare
13 § Den ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall
snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon anställd vid kommunstyrelsens
kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan
kallats in.

Ersättare för ordföranden
14 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena
Tidpunkt
15 § Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Kallelse
16 § Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall ske skriftligt och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern
äldste ledamoten gör detta.

Ordföranden
17 § Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt
- vid uppvaktningar hos myndigheter, eller konferenser och sammanträden med myndigheter,
företag och enskilda företräda kommunstyrelsen om inte kommunstyrelsen för särskilt fall
bestämt annorlunda.
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Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige
angivit i särskilt beslut. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte i ärende som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Kommunalråd
18 § Sedan val av kommunstyrelsen skett skall kommunfullmäktige bland styrelsens
ledamöter utse det antal kommunalråd fullmäktige beslutar om, varav ett kommunalråd i
opposition. Kommunstyrelsens ordförande skall tillika vara kommunalråd med en
tjänstgöringsgrad på 100 % vilket helt skall ägnas åt uppdrag för kommunen.
Övriga kommunalrådsuppdrag kan delas på flera personer, dock med en tjänstgöringsgrad
på minst 50 %. Kommunalråd skall ägna så stor del av sin arbetstid åt uppdrag i
kommunen som den tjänstgöringsgrad kommunalrådsuppdraget omfattar.
Kommunalråd väljs för samma mandattid som kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen får besluta om kommunalrådens ansvarsområden.
Kommunalråd får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid övriga
nämnders sammanträden.
Justering av protokoll
19 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdesdagen.
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

Reservation
20 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts
för justering av protokollet.

Delgivning
21 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan
anställd som styrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar
22 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall undertecknas
av ordföranden och vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som
styrelsen bestämmer.

Utskott
23 § Kommunstyrelsen bestämmer det antal utskott som skall finnas. Om utskott inrättas skall
nedan angivna bestämmelser i 24 - 27 §§ äga tillämplighet, såvida inte styrelsen bestämmer
annorlunda.
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24 § Ledamöter och ersättare i utskott väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare
för samma tid som de invalts i styrelsen. Inrättas arbetsutskott skall kommunstyrelsens ordförande
vara ordförande i detta utskott.
Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
25 § Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring om ledamot är förhindrad att tjänstgöra i den av
kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, skall
kommunstyrelsen snarast förrätta fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringstiden.
26 § Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det. Utskottet
får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Vad som i 11-16, 19-20 §§ föreskrivs för kommunstyrelsen skall i tillämpliga delar gälla för
utskott.
I fråga om jäv, förfarande vid fattandet av beslut, och protokollsregler gäller vad som föreskrivs för
nämnd i kommunallagen.
27 § De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av
vederbörande utskott om beredning behövs.
Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådant ärende till vederbörande utskott.
När ärendet beretts skall utskotten lägga fram förslag till beslut.

Upplysningar
28 § Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskotten infordra de yttranden och
upplysningar som behövs för att utskotten skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Närvarorätt
29 § Kommunstyrelsen får kalla förtroendevald i fullmäktige, annan nämnd eller beredning, en
anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid sammanträde för att lämna
upplysningar. Nämnden får besluta att denne får delta i överläggningarna men inte i besluten.
30 § Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden får, i den mån inte nämnden eller
utskottet för särskilt fall beslutar annat, kommunens förvaltningschefer och styrelsens
chefstjänstemän samt annan föredragande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i
ärenden som rör vederbörandes verksamhetsområde.
31 § I övrigt gäller vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen.
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