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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Jenny Björkholm, Sarah Brodd

2018-02-28

Dnr KS 2017-458

Kommunstyrelsen

Reglemente för Linköpings kommun from 2019
Förslag till kommunstyrelsens beslut
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.
Förslag till 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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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
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nämnden lättare ska kunna sammankallas och vara beslutsför i händelse av en
sådan kris som innebär att krisledningsnämnden ska träda in.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Reglemente för Linköpings kommun from 2019
Bilaga Reglemente för Linköpings kommun from 2019
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Bakgrund
Inför varje ny mandatperiod brukar kommunledningsförvaltningen gå igenom
befintliga reglementen och föreslår, vid behov, revideringar av dessa.
Kommunstyrelsen har, i ärende Ny politisk organisation i Linköpings kommun
från och med kommande mandatperiod, samt uppdrag till kommunstyrelsen att
utarbeta nytt reglemente, dnr KS 2016-967, gett kommunledningsförvaltningen
i uppdrag att utarbeta ett förslag på nytt reglemente.
Kommunledningsförvaltningen redovisar i denna tjänsteskrivelse förslag till
nytt reglemente för kommande mandatperiod. I detta arbete har
uppmärksammats ett behov av ett styrdokument som sammanför kommunens
styr- och ledningssystem med kommunens reglementen för nämnderna. Från
och med 1 januari 2018 trädde dessutom en ny kommunallag i kraft vilket
påverkar reglementets utformning.
I det nu föreslagna reglementet har besluten i ovan nämnda ärende inarbetats.
Utöver de beslut som fattats i detta ärende föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen inte längre ska vara krisledningsnämnd utan
att den istället ska bestå av ett mindre antal ledamöter, 5 stycken, och ersättare,
4 stycken (kommunalråden) för att det ska vara lättare att sammankalla
nämnden och få den beslutsför i händelse av en sådan kris som kräver att
nämnden inkallas. Enligt kommunallagen får en nämnd handlägga ärenden
endast om fler än hälften av ledamöterna deltar.
Utöver detta har reglementet reviderats språkligt sam utifrån beslutade
ändringar i lagstiftningen.
I ett senare ärende kommer kommunledningsförvaltningen att gå igenom
fullmäktiges och dess utskotts arbetsordningar samt revisorernas reglemente
och redovisa förslag på ändringar
Ekonomiska konsekvenser
Eftersom nämndstrukturen ändras kommer budgeten att behöva anpassas efter
den. Förändringen i sig 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.
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Samråd
Reglementet är behandlat i kommunledningsgruppen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information kommer att ges enligt 19 §.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Juridik

