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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Sandra Bergström

2020-05-04

Dnr KS 2017-458

Kommunstyrelsen

Reglemente för Linköpings kommun, revidering samt
följdjustering i Säkerhetspolicy i Linköpings kommun
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till revidering av Reglemente för Linköpings kommun fastställs.
2. Förslag till följdjustering av Säkerhetspolicy i Linköpings kommun
fastställs.
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, § 2017. 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

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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.

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.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Reglemente för Linköpings kommun, revidering samt följdjustering i
Säkerhetspolicy i Linköpings kommun, 2020-05-04
Bilaga 1 – Reglemente för Linköpings kommun, revidering
Bilaga 2 – Säkerhetspolicy i Linköpings kommun, revidering
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Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen föreslår härmed vissa revideringar av
reglementet. De ändringar, förutom någon språklig och redaktionell ändring,
som föreslås utvecklas nedan.
Kommunstyrelsens ansvar för upphandling och inköp
Den 10 december 2019 fattades beslut av kommunfullmäktige i Linköpings
kommun om att Kommunalförbundet fjärde storstadsregionen ska upphöra.
Upphandlingsverksamheten återtogs därför av kommunen och ingår därmed i
kommunstyrelsens ansvarsområde. Med anledning av denna förändring
tydliggörs kommunstyrelsens ansvar för att leda och samordna kommunens
upphandlings- och inköpsverksamhet samt för att svara för
kommunövergripande ramavtal.
Kommunstyrelsens ansvar för trygghet, säkerhet och krishantering
I reglementet har kommunstyrelsens ansvar tidigare beskrivits vara trygghet
och säkerhet. Revideringen innebär att krishantering tydligt beskrivs vara en
del i ansvaret. I en sådan kris som inte leds av krisledningsnämnden, ska
kommunstyrelsen leda och styra den kommunala verksamheten. Ansvaret
innebär att kommunstyrelsen i kris, när kommunstyrelsen bedömer det
nödvändigt, har 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.
Revideringen innebär att områdena säkerhet och säkerhetsskydd tydliggjorts.
Mot bakgrund härav föreslås en justering i Säkerhetspolicyn som tydliggör
säkerhetsskyddschefens uppdrag. Justeringen innebär att säkerhetschefen inte
behöver, men kan, vara tillika säkerhetsskyddschef.
Kommunstyrelsens ansvar för digitaliseringsfrågor
I takt med att digitaliseringen har ökat i samhället och blivit en större del av
kommunens verksamhet, behövs såväl en övergripande styrning som en
övergripande samordning av digitaliseringsfrågor inom kommun.
Kommunstyrelsens ansvar för att inte enbart samordna utan övergripande styra
och samordna digitaliseringsfrågor föreslås därför tydliggöras.
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Kommunstyrelsens personuppgiftsansvar
I kommunens arbete med att följa dataskyddsförordningens krav, har
framkommit ett behov av att tydliggöra vilken nämnd som är ansvarig för
kommungemensamma personuppgiftsbehandlingar. Det bedöms inte bara
lämpligt att varje enskild personuppgiftsbehandling som är kommungemensam
särskilt ska nämnas i reglementet, därför föreslås istället att kommunstyrelsen
har personuppgiftsansvar för de typer av behandlingar som är
kommungemensamma.
Reglemente för krisledningsnämnden
Kommunledningsförvaltningens förslag till revidering av reglementet avseende
krisledningsnämnden innebär ett förtydligande av det uppdrag och ansvar som
krisledningsnämnden har vid en eventuell aktivering. Reglementet tydliggör
förutom detta även vad som krävs för att krisledningsnämnden ska aktiveras,
hur nämnden rapporterar till kommunfullmäktige samt hur
krisledningsnämnden upphör att vara aktiverad.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för
kommunen.
Kommunala mål
Enligt kommunallagen ska fullmäktige anta ett eller flera reglementen som styr
nämndernas arbete.
En god nämndstruktur och ett effektivt styr- och ledningssystem är också en
grund för att kommunen ska uppfylla de kommunala mål som
kommunfullmäktige har eller kommer att besluta om.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Kommunkansliet (styrdokument)

