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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Cecilia Malmberg, Sarah Brodd

2022-05-13

Dnr KS 2022-128

Kommunstyrelsen

Reglemente för Linköpings kommun, revidering från och
med 2023
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
2. Från och med kommande mandatperiod när detta reglemente träder i kraft
ersätter det kommunstyrelsens beslut 2019-06-11, § 221 om inrättande av
Klimatråd.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reviderat Reglemente för Linköpings kommun för kommande
mandatperiod antas.
Ärende
Enligt kommunallagen ska fullmäktige anta ett eller flera reglementen som styr
nämndernas arbete. Inför ny mandatperiod har Kommunledningsförvaltningen i
dialog med kommunfullmäktiges gruppledare utarbetat ett förslag till reviderad
politisk organisation. Därutöver föreslås förändringar och förtydliganden i
reglementet gällande nämndernas ansvarsområden samt andra redaktionella
förändringar.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

För att säkerställa ett målgruppsorienterat förhållningssätt till
vuxenutbildningen och SFI, med utgångspunkt i individens- och
arbetsmarknadens behov så föreslås ansvaret mellan arbetsmarknadsnämnden
och bildningsnämnden förändras.
För en bredare förankring av kommunstyrelsens ärendeberedning föreslås
revideringar av kommunstyrelsens ärendeberednings och kommunstyrelsens
strategiska utskotts uppdrag och sammansättning. Revidering av
kommunstyrelsens strategiska utskotts uppdrag innebär även att
kommunstyrelsens beslut 2019-06-11, § 221 om inrättande av Klimatråd
ersätts.
Under kommunstyrelsen föreslås även ett personal- och arbetsgivarutskott
inrättas.
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Förslaget innehåller justeringar i enlighet med kommunstyrelsens beslut 202105-18, § 167 om anpassning utifrån Riktlinje för uppdrag till verksamhet som
drivs i egen regi.
I kompletterande ärenden föreslår Kommunledningsförvaltningen revideringar
av kommunfullmäktiges och dess utskotts arbetsordningar samt revisorernas
reglemente.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Reglemente för Linköpings kommun, revidering från och med 2023, 202205-13
Bilaga 1 – Förslag till reviderat Reglemente för Linköpings kommun
Bilaga 2 – Förslag till reviderat Reglemente för Linköpings kommun med redovisade
revideringar
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Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommundirektörens underlag till
budget för 2023 med plan för 2024-2028.
Jämställdhet
Ärendet om revidering av reglementet berör inte individer och påverkar inte
service eller fördelning av resurser, därför genomförs ingen
jämställdhetsanalys.
Samråd
Samråd har skett med Kommunledningsgruppen som tillstyrker förslag till
beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information enligt § 19 har skett den 12 maj 2022.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunledningsgruppen
Budgetchef, Birgitta Hammar
Utvecklingsstrateg, Jenny Bolander
Kommunkansliet (styrdokument)

