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Reglemente för Linköpings kommun från och med
2019

Dnr KS 2017-458
Ärende
Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utarbeta ett förslag på nytt reglemente. Kommunledningsförvaltningen
redovisar härmed sitt förslag till nytt reglemente för kommande mandatperiod.
I detta reglemente sammanförs kommunens nuvarande styr- och
ledningssystem med nämndernas reglementen. I ett senare ärende kommer
kommunledningsförvaltningen att gå igenom fullmäktiges och dess utskotts
arbetsordningar samt revisorernas reglemente och redovisa förslag på
ändringar. Arbetsordningen kompletterar reglementet.
Förslaget på reglemente baseras på ärendet Ny politisk organisation i
Linköpings kommun, och föreslås gälla från och med nästa mandatperiod.
Utöver det föreslås att en särskild krisledningsnämnd inrättas istället för att
kommunstyrelsen som helhet ska vara krisledningsnämnd. Detta främst för att
nämnden lättare ska kunna sammankallas och vara beslutsför i händelse av en
sådan kris som innebär att krisledningsnämnden ska träda in.
Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2018, § 73
1. Förslag till nytt reglemente för kommande mandatperiod tillstyrks
2. Förslaget att detta reglemente, från och med kommande mandatperiod, när
det träder i kraft ersätter tidigare beslut om reglementen, politisk organisation
och nu gällande styr och-ledningssystem tillstyrks.
3. Förslaget att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att ta fram en instruktion
till Leanlink samt riktlinjer för konkurrensneutralitet tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2018, §
73
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1. Fullmäktige beslutar anta nytt reglemente för kommande mandatperiod
enligt kommunledningskontorets förslag.
2. Från och med kommande mandatperiod när detta reglemente träder i kraft
ersätter det tidigare beslut om reglementen, politisk organisation och nu
gällande styr- och ledningssystem.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram en
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instruktion till Leanlink samt riktlinjer för konkurrensneutralitet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06, § 73
Yrkanden
Kristina Edlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Paul Lindvall (M) yrkar att det avsnitt i reglementet som berör
arbetsmarknadsnämnd i del 3.7 Sektor - Utbildning, arbetsmarknad och
integration ska flyttas till avsnitt 3.8 Sektor - Välfärd och socialpolitik.
Jonas Andersson (SD) yrkar på återremiss gällande avsnitt 3.10
Kommunalråd med anledning av att föredelningen av kommunalråd bör
kopplas proportionellt till partiernas mandat i kommunfullmäktige.
Beslutsordning
Ordförande Helena Balthammar (S) ställer först proposition på Jonas
Anderssons (SD) återremissyrkande gentemot ett avgörande i dag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot Paul
Lindvalls (M) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag 1, 2 och 3
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt dessa.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fullmäktige beslutar anta nytt reglemente för kommande
mandatperiod enligt kommunledningskontorets förslag.
2. Från och med kommande mandatperiod när detta reglemente träder i
kraft ersätter det tidigare beslut om reglementen, politisk organisation
och nu gällande styr- och ledningssystem.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram en
instruktion till Leanlink samt riktlinjer för konkurrensneutralitet.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Moderaterna reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
__________
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Beslutet skickas till:
Juridik
Samtliga nämnder och styrelser
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