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§ 147 Reglemente för Linköpings kommun, revidering
samt följdjustering i Säkerhetspolicy i Linköpings
kommun
Dnr KS 2017-458
Ärende
Nytt reglemente för Linköpings kommun från och med 2019 antogs av
kommunfullmäktige den 2018-03-27, § 77. Reglementet reviderades därefter
av kommunfullmäktige den 2019-06-18, § 217. Senaste revidering gjordes den
2020-03-24, § 75.
Kommunledningsförvaltningen föreslår nu vissa ytterligare revideringar. De
ändringar, förutom någon språklig och redaktionell ändring, som föreslås är
följande.
Kommunstyrelsens ansvar för upphandling och inköp utvidgas till att avse:
- att leda och samordna kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet
- att svara för kommunövergripande ramavtal
Ansvaret för att samordna ungdomstrategiska frågor överförs från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunstyrelsens ansvar för trygghet och säkerhet utvidgas till trygghet,
säkerhet och krishantering vilket efter revideringen omfattar:
- att samordna trygghetsfrågor
- att leda och samordna säkerhetsfrågor
- att leda och samordna säkerhetsskydds- och signalskyddsfrågor
- att leda och samordna informationssäkerhetsfrågor
- att leda och samordna kommunens krisförebyggande arbete
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- att i sådan kris som inte leds av krisledningsnämnden leda och styra den
kommunala verksamheten
- att i kris, när kommunstyrelsen bedömer det nödvändigt, ha rätt att leda och
styra verksamheten i bolag ingående i Stadshus AB koncernen i enlighet med
vad som framgår av respektive bolags bolagsordning samt av kommunens
styrdokument, i den mån det är nödvändigt för krisen.
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Kommunstyrelsens ansvar för att även övergripande styra digitaliseringsfrågor
har tydliggjorts.
Kommunstyrelsens personuppgiftsansvar för vissa typer av behandlingar som
är kommungemensamma har tydliggjorts.
Revideringen består slutligen av ett utvecklat avsnitt av reglementet avseende
krisledningsnämnd. I avsnittet tydliggörs krisledningsnämndens
sammansättning, dess uppdrag och ansvar samt aktivering respektive
upphörande av nämnden.
Som en följd av att kommunstyrelsens ansvar för de två områdena säkerhet och
säkerhetsskydd tydliggjorts, föreslås en justering i Säkerhetspolicyn
innebärande att följande stycke ur säkerhetspolicyn: ”Säkerhetschefen är tillika
säkerhetsskyddschef och lyder under skyddslagstiftningen, för all kommunal
verksamhet samt bolag inom det geografiska området.” ersätts med: ”Enligt
säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen ska det i kommunen
finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i
enlighet med vad som föreskrivs i lagstiftningen. Säkerhetsskyddschefen är
säkerhetsskyddschef även för bolag ingående i Stadshus AB koncernen.”
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-19, § 148
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-06-19
1. Förslag till revidering av Reglemente för Linköpings kommun fastställs.
2. Förslag till följdjustering av Säkerhetspolicy i Linköpings kommun
fastställs.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-19, § 148
Tjänsteskrivelse - Reglemente för Linköpings kommun, revidering samt
följdjustering i Säkerhetspolicy i Linköpings kommun, 2020-05-04
Bilaga 1 - Linköpings kommuns reglemente, revidering
Bilaga 2 - Säkerhetspolicy i Linköpings kommun, revidering
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till revidering av Reglemente för Linköpings kommun
fastställs.
2. Förslag till följdjustering av Säkerhetspolicy i Linköpings kommun
fastställs.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Jurist, Sandra Bergström
Kommunkansliet (styrdokument)
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