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Ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reglemente enligt bilaga 1 att gälla från och med den 1 januari 2015, 

att för tolkning och tillämpning av reglementet hänvisa till föredragningen i ärendet, 

att uppdra till kommunstyrelsen att initiera förändringar av reglementet när så behövs, 

att anta ändringar i reglementet för gemensam räddningsnämnd i Tierp, Uppsala och Öst-
hammars kommuner enligt bilaga 1, samt  

att anta förändrat samverkansavtal mellan Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner enligt 
bilaga 2.  

Sammanfattning 
Förslaget till nytt reglemente är i huvudsak framtaget mot bakgrund av kommunfullmäktiges 
beslut om ny nämndorganisation den 9-10 juni 2014 (§ 148). I reglementet förtydligas nämn-
dernas ansvars- och i vissa fall verksamhetsområden. Ärendet omfattar även en ändring i reg-
lementet för gemensam räddningsnämnd i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.  

Några gränsdragningsfrågor har uppkommit i samband med omorganisationen. Det gäller 
framförallt inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet. Socialnämnden föreslås 
svara för driften av resurscentrum Nexus. Äldrenämnden föreslås ansvara för driften av reha-
biliteringsteamet. Ansvaret för verksamheterna vid Brogården, Siri och Övernäs behöver ut-
redas ytterligare innan definitivt beslut fattas. Jobbcenter har tydliga kopplingar till Navet och 
föreslås därför tillhöra arbetsmarknadsnämnden. Arbetsmarknadsnämnden föreslås även få 
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driftansvar för Konsument Uppsala. Kulturnämnden föreslås få ansvaret för feriear-
bete/praktik för ungdomar samt för musikskolan. Utbildningsnämnden föreslås få driftansvar 
för vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare.  

Ärendet 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om ny nämndorganisation den 9-10 juni 2014 
(§ 148) beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att ge förslag på reg-
lemente för samtliga nämnder att fastställas i september 2014. Föreliggande förslag till nytt 
reglemente föreslås ersätta tidigare beslut om reglemente per den 10-11 december 2001. Det 
beslutet har därefter reviderats vid arton tillfällen, senast den 27 januari 2014. 

Beredning och remisshantering 
Kommunens ledningsgrupp, bestående av stadsdirektör, kontorens chefer och produktionsdi-
rektörer, har utformat ett förslag till ett nytt reglemente.  

Förslaget har remitterats till:  
Barn och ungdomsnämnden 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Kulturnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Namngivningsnämnden 
Nämnden för hälsa och omsorg 
Plan- och byggnadsnämnden 
Räddningsnämnden 
Socialnämnden för barn och unga 
Styrelsen för teknik och service 
Styrelsen för vård och bildning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Valnämnden 
Äldrenämnden 
Överförmyndarnämnden 
Kommunrevisionen 

Samtliga remissinstanser har svarat. En sammanställning och kommentar av remissvaren 
finns i bilaga 3. Remissvaren framgår av bilaga 4-21. 

Förändringar i reglementet efter remissomgången 

Kommunstyrelsens ansvar förtydligas när det gäller 
- bostäder till nyanlända flyktingar, 13 § 21 p.  
- kommunens strategiska säkerhetsarbete, 13 § 24 p. 

Arbetsmarknadsnämnden får aktivitetsansvar för ungdomar, 14 § 5 p. 



Omsorgsnämndens ansvar förtydligas när det gäller 
- insatser enligt socialtjänstlagen, 15 § 1 p,  
- insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen för personer över 65 år i vissa fall, 15 § 2 p, 
- personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk, 15 § andra stycket.  

Socialnämnden ansvar förtydligas när det gäller 
- barnrätts- och vissa familjerättsliga frågor, 16 § 8 p,  
- personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk, 16 § andra stycket. 

Utbildningsnämndens ansvar för kommunens uppgifter i övrigt enligt skollagen förtydligas, 
17 § 2 p. 

Den gemensamma räddningsnämnden i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner får an-
svar för tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, 1 § 
tredje stycket.  

Föredragning 
De föreslagna ändringarna är i överensstämmelse med kommunfullmäktiges beslut den 9-10 
juni 2014 om ny nämndorganisation för Uppsala kommun som träder i kraft 2015. Vidare har 
vissa förtydliganden gjorts i reglementet som inte är föranledda av den nya nämndorganisat-
ionen. De förändringar som gjorts i reglementet är kursiverade och markerade med ett streck i 
vänstermarginalen. Med egen regi-verksamhet avses kommunal verksamhet som utförs av 
nämnd eller produktionsstyrelse. 

De huvudsakliga ändringsförslagen kommenteras här: 

1. I reglementets rubrik markeras att kommunstyrelsen också är en nämnd.

2. 1-2 §§ i det nuvarande reglementet upphör då 1 § är en rent allmän information och då 2 §
endast utgör en exemplifiering på fullmäktiges beslutanderätt i ärenden av principiell beskaf-
fenhet. Den beslutanderätten kvarstår och borttagandet av sistnämnda paragraf utgör ingen 
ändring i sak. 

3. Kommunstyrelsens roll som arbetsgivarorgan förtydligas genom att endast regleras i ar-
betsgivarstadgan och skrivningarna om att vissa nämnder företräder arbetsgivaren i det nuva-
rande reglementet tas bort. 

4. 4 § andra stycket i det nuvarande reglementet upphör då det är nämnderna själva som be-
slutar om permanent närvarorätt för förvaltningschefen. 

5. 6 § första stycket i reglementet har fått en ny lydelse som tydliggör att det krävs särskilda
skäl för att få gå in som ersättare under ett pågående ärende. Normalt bör inträde inte ske un-
der pågående handläggning av ett ärende. I förslaget sägs därför att detta endast får ske om det 
föreligger särskilda skäl för det. Ett skäl som anges i förarbetena till kommunallagen är att det 
ärende som behandlas är omfattande, till exempel kommunens budget. Ett annat starkt skäl är 



att beslutsförhet föreligger endast om en ersättare träder in. Kraven på särskilda skäl behöver 
inte ställas särskilt högt. Så har inte heller skett hittills i praktiken. Således bör ett godtagbart 
skäl vara att de politiska styrkeförhållandena rubbas, om en ledamot eller en tjänstgörande 
ersättare lämnar ett sammanträde under pågående handläggning av ett ärende. En ersättare bör 
då träda in. Förslaget bygger på SKL:s normalarbetsordning för kommunfullmäktige (jfr prop. 
1990/91:117 s. 178f). 

6. 15 § första stycket i det nuvarande reglementet upphör då bestämmelsen regleras i 6 kap. 1
§ kommunallagen.

7. 15 § 10 8 p. i det nuvarande reglementet upphör då kommunens uppsiktsplikt över de
kommunala bolagen och därtill hörande frågor regleras i 6 kap. 1-1b §§ kommunallagen. 

8. 15 § andra stycket i det nuvarande reglementet upphör då kommunens skyldighet att an-
mäla motioner som inte färdigberetts inom viss tid regleras i 5 kap. 33 § andra stycket kom-
munallagen. 

9. I 13 § 16 p. reglementet anges ”intern service” vilket betyder ekonomi-, HR- och lönecen-
ter, reception, kommuninformation, infomedia, verksamhetsutveckling, A-konsulter och IT-
produktion. Dessa verksamheter övergår från Teknik och service till kommunstyrelsen. 

10. I 13 § 22 p. reglementet anges när kommunstyrelsen kan besluta om ett borgensåtagande
vilket är i enlighet med fullmäktiges beslut den 26 augusti 2013 (§ 195). 

11. I 14 § 7 p. reglementet har arbetsmarknadsnämndens ansvar beträffande viss lagstiftning
angetts. 

12. I 20 § 3 p. reglementet anges kulturnämndens ansvar för kulturmiljö och kulturarvs-
frågor. 

13. I 20 § 9 p. reglementet anges att kulturnämnden ansvarar för kommunens officiella nat-
ionaldagsfirande. Sedan ett antal år tillbaka ansvarar utbildnings- och arbetsmarknadsnämn-
den för ceremonin på nationaldagen vars syfte är att högtidlighålla nya svenska medborgares 
medborgarskap. Från och med 1 april 2015 blir det obligatoriskt för varje kommun att minst 
en gång per år anordna medborgarskapsceremonier (29 § lagen [2001:82] om svenskt med-
borgarskap). För att samordna dessa två evenemang under nationaldagen föreslås kultur-
nämnden få uppdraget att ansvara för såväl Uppsala kommuns officiella nationaldagsfirande 
som för anordnande av den obligatoriska medborgarskapsceremonin. 

14. Idrotts- och fritidsnämndens samt gatu- och samhällsmiljönämndens ansvar för friluftsom-
råden och fritidsanläggningar har angetts (19 § 2 p. och 21 § 13-14 p. reglementet). 

15. Kommunens skyldigheter enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister överförs från plan-
och byggnadsnämnden till miljö- och hälsoskyddsnämnden då frågan hanteras av den kom-
munala lantmäterimyndigheten. 



16. Socialnämnden föreslås ansvara för resurscentrum Nexus. Äldrenämnden föreslås ansvara
för driften av rehabiliteringsteamet och arbetsmarknadsnämnden tilldelas driftansvaret för 
Jobbcenter. Verksamheterna vid Brogården, Siri och Övernäs behöver utredas ytterligare in-
nan definitivt beslut fattas. 

17. Arbetsmarknadsnämnden förslås få driftansvaret för Konsument Uppsala och kultur-
nämnden för förmedling av feriearbete/praktik för skolungdomar på uppdrag av arbetsmark-
nadsnämnden. Utbildningsnämnden förseslås få driftansvaret för egenregiverksamheten för 
grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna, särskild utbildning för vuxna och utbild-
ning i svenska på uppdrag av arbetsmarknadsnämnden.  

18. Kulturnämnden föreslås få ansvaret för musikskolan. Detta ansvar innefattar såväl egen-
regiverksamheten som uppdrag till fristående aktörer. 

19. Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.
I dag handlägger plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun genom avtal även till-
ståndsgivningen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor i Tierps och 
Östhammars kommuner. Plan- och byggnadsnämnden har den 3 juli 2014 föreslagit att kom-
munstyrelserna i de tre kommuner som ingår i den gemensamma räddningsnämnden beslutar 
att ansvaret övergår till räddningsnämnden (se bilaga 1). Detta har tillstyrkts av brandförsva-
ret. Det föreslås därför nu att räddningsnämnden helt övertar ansvaret för tillsyns- och till-
ståndsgivningen (1 § tredje stycket Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Tierp, Upp-
sala och Östhammars kommuner). Detta föranleder också en ändring i samverkansavtalet mel-
lan Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner om gemensam räddningsnämnd. Räddnings-
nämnden har föreslagit att fullmäktige beslutar i enlighet med bilaga 2. Tierp och Östhammas 
kommuner har fattat likalydande beslut. 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Jan Malmberg 
Stadsdirektör  Tf. chef kommunledningskontoret 



Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämn-
der i Uppsala kommun; 

För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 

Behörighet m.m. 
1 § Kommunstyrelsen och nämnderna ska vid verkställighet och förvaltning 
inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, författning, och 
fullmäktiges beslut. 

Med undantag av de frågor som rör kommunstyrelsens övergripande an-
svar för kommunens förvaltning företräder nämnden inom sitt verksamhets-
område kommunen med rätt att föra kommunens talan i mål och ärenden. 

Kommunstyrelsens uppgift som kommunens arbetsgivarorgan regleras i 
arbetsgivarstadgan. 

Offentliga sammanträden 
2 § En nämnd får besluta om offentliga sammanträden. 

Undertecknande av handlingar och delgivning 
3 § Nämnden ska besluta om hur handlingar ska undertecknas på nämndens 
vägnar och vem som, utom ordföranden, är behörig att ta emot delgivning. 

Närvarorätt 
4 § Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och 
delta i överläggningarna. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl 
föreligger för detta, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. 

Ersättare för ordföranden 
5 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett samman-
träde eller ordföranden under en längre tid inte kan fullgöra sitt uppdrag får 
nämnden utse en annan ledamot som ersättare för ordföranden. 

Ersättares tjänstgöring 
6 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. 

Endast om det föreligger särskilda skäl får inträde ske under pågående 
handläggning av ett ärende. 

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som kommer under ett samman-
träde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i hans ställe. 

Uppsala kommuns
författningssamling 
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Ersättare ska tjänstgöra i den turordning kommunfullmäktige beslutat in-
för varje mandatperiod. 

En ersättare som börjat tjänstgöra fortsätter att tjänstgöra även om annan 
ersättare inom det egna partiet anländer. Har en ersättare från ett parti börjat 
tjänstgöra för en frånvarande ledamot i ett annat parti och en ersättare i 
sistnämnda parti anländer ska han/hon inträda som tjänstgörande. En ersät-
tare får delta i överläggningarna även om han/hon inte tjänstgör. 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
7 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. 

Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under 
ett sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör 
annat parti. 
 
Reservation 
8 § Den som deltagit i avgörandet av ett ärende, och vill reservera sig mot 
beslutet eller i ärendet genom ett särskilt yttrande, ska anmäla detta innan 
sammanträdet avslutas. 

En skriftlig reservation ska avlämnas senast vid den tid som fastställts 
för justeringen av protokollet. 

Närvarande ersättare som inte tjänstgjort har rätt att få sin mening an-
tecknad i protokollet. 
 
Vård av handlingar 
9 § För vården av nämndens handlingar gäller arkivlagen (1990:782), kom-
munens arkivreglemente samt övriga regler och riktlinjer som arkivmyndig-
heten beslutar. 
 
Medborgardialog och samhällsplanering 
10 § Nämnderna ska utifrån sitt kompetensområde 

1. uppmuntra till och delta i en dialog med medborgarna, 
2. medverka i kommunens samhällsplanering. 

 
Verksamhet och medel 
11 § Nämndernas huvuduppgifter är att besluta i frågor som rör förvaltning-
en och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska handha samt 
besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem. Nämnderna 
ansvarar också för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 
 
Information och samråd 
12 § Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråden har rätt att från 
nämnd infordra den information och det underlag de behöver i sin verksam-
het. Kommunstyrelsen får därutöver, om det finns särskilda skäl, medge 
ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kom-
munstyrelsens eller annan nämnds verksamhet. Samråd ska även ske med 
föreningar och organisationer när dessa är särkskilt berörda. 
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Kommunstyrelsens uppgifter 
 
13 § Kommunstyrelsen ansvarar för 

1. ledning och samordning av kommunens inriktning, verksamhet och 
ekonomi (IVE) samt beslut i frågor om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvis-
tigt, 

2. förslag till regelreformering (reglementen, stadgar, föreskrifter), 
3. särskilda direktiv för produktionsstyrelsernas verksamhet, 
4. övergripande samordning och planering av fysiska, sociala och eko-

nomiska områden med beaktande av hållbar utveckling, inkluderande 
- den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, (översiktsplan 

fördjupad översiktsplan) och utveckling av komplexa strategiskt viktiga 
områden, 

- miljö-, klimat-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor, 
- tillgänglighetsfrågor, brottsförebyggande verksamhet samt samord-

ning av lokal överenskommelse mellan föreningslivet och kommunen, 
- natur- och vattenvård, 
- bostads- och boendefrågor, 
- energi, 
- statistik och samhällsanalys, 
- trafik och kommunikation inklusive större infrastrukturprojekt, 
- näringslivsutveckling, 
- kommunens attraktivitet, 

5. kommunens mark- och exploateringsverksamhet, 
6. planering samt frågor om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fas-

tigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunen fasta 
egendom, 

7. övergripande samordning av kommunens kommunikation och inform-
ation, 

8. ledning och samordning av kommunens IT-verksamhet, 
9. uppföljning av att fullmäktiges fastställda mål och planer för verk-

samheten följs och återrapportering till fullmäktige, 
10. medelsförvaltning innebärande placering och upplåning av medel, 

bevakning av in- och utbetalningar, försäkringsskydd, donationsförvaltning 
och tecknande av kommungemensamma ramavtal, 

11. yttranden som ankommer på fullmäktige, 
- när dessa inte är av principiell betydelse, 
- när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige, 

12. sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd, 
13. arkivmyndigheten enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens ar-

kivreglemente, 
16. intern service, 
17. kommunens anslagstavla, 
18. planering av den kommunala lokalförsörjningen, 
19. förvaltning av kommunens fasta egendom, 
20. inhyrning och uthyrning av lokaler till kommunala verksamheter 

utom idrotts- och fritidsanläggningar, 
21. inhyrning, uthyrning och förvaltning av kommunens bostäder för 

nyanlända flyktingar samt personer som omfattas av socialtjänstlagen 
(2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, 
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22. borgensåtaganden upp till 20 miljoner kronor med undantag för
borgen enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453), 

23. kommunens officiella representation,
24. kommunens strategiska säkerhetsarbete,
25. övergripande kollektivtrafikfrågor.

Nämndernas uppgifter 

14 § Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för 
1. arbetsmarknads-, arbetsbefrämjande och kompetenshöjande insatser,

feriearbete, planering och samordning av åtgärder inom dessa områden, 
2. kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov,
3. uppgifter enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd,
4. huvudmannaskapet avseende kommunal vuxenutbildning, särskild ut-

bildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare enligt skollagen 
(2010:800), 

5. kommunens aktivitetsansvar för ungdomar enligt skollagen
(2010:800), 

6. ekonomiskt bistånd och borgen enligt socialtjänstlagen (2001:453),
7. flyktingmottagning och introduktion (inte ensamkommande barn),
8. uppgifter enligt lagen (2013:156) och förordningen (2010:1138) om

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt lagen (2010:197) 
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 

9. stöd till föreningar och organisationer som bedriver integrations-
främjande verksamhet, 

10. konsumentinformation samt uppgifter enligt skuldsaneringslagen
(2006:548), 

11. att företräda kommunen i Samordningsförbundet Uppsala län.

15 § Omsorgsnämnden ansvarar för 
1. uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av service, vård

och omsorg i ordinärt eller särskilt boende för personer under 65 år i de fall 
personerna har behov av sådana insatser på grund av funktionsnedsättning 
eller sjukdom samt för personer över 65 år med psykisk funktionsnedsätt-
ning, 

2. uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) för personer
under 65 år samt även för personer över 65 år som omfattas av lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller har en 
psykisk funktionsnedsättning, 

3. uppgifter enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
m.m. för personer under 65 år, 

4. uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade. 

I de fall psykisk funktionsnedsättning och missbruk förekommer i kombi-
nation har nämnden ansvar för att tillgodose behov där den psykiska funkt-
ionsnedsättningen utgör den huvudsakliga problematiken. 

16 § Socialnämnden ansvarar för 
1. individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453) (inte
ekonomiskt bistånd) och därtill hörande uppgifter enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), 
2. samordning av frågor kring våld i nära relationer,
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3. bostadssociala frågor, 
4. mottagning av ensamkommande barn, 
5. socialjoursverksamhet,  
6. uppgifter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga, 
7. uppgifter enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 
8. barnrätts- och vissa familjerättsliga frågor. 
I de fall psykisk funktionsnedsättning och missbruk förekommer i kombi-

nation har nämnden ansvar för att tillgodose behov där missbruk/beroende 
eller våld i nära relationer utgör den huvudsakliga problematiken. 

 
17 § Utbildningsnämnden ansvarar för 

1. huvudmannaskapet avseende det kommunala skolväsendet enligt skol-
lagen (2010:800) förutom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 
för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och öppen fritidsverksamhet, 

2. kommunens uppgifter i övrigt enligt skollagen (2010:800), 
3. i egen regi bedriven vuxenutbildning och utbildning i svenska för in-

vandrare, 
4. uppgifter enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,  
5. naturskola. 
 

18 § Äldrenämnden ansvarar för personer över 65 år avseende 
1. service, vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende i de fall per-

sonerna har behov av sådana insatser på grund av ålder, sjukdom eller 
fysisk funktionsnedsättning, 

2. uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 
3. uppgifter enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag 

m.m. 
Nämnden ansvarar inte för ekonomiskt bistånd, insatser till personer 

med en psykisk funktionsnedsättning samt uppgifter enligt lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
 
19 § Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för 

1. planering och utveckling av bredd- och elitidrott samt fritidsverksam-
het, 
2. inhyrning och uthyrning av samt lokalförsörjningsansvar för idrotts- 

och fritidsanläggningar, 
3. bokning av lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsverksam-

het, 
4. samverkan med föreningar och andra aktörer inom nämndens an-

svarsområde, 
5. riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde. 

 
20 § Kulturnämnden ansvarar för  

1. kulturverksamhet och kultursamverkan på kommunal och regional 
nivå,  

2. folkbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801), 
3. kulturmiljö- och kulturarvsfrågor enligt kulturmiljölagen (1988:950) 

och plan- och bygglagen (2010:900), 
4. fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet (25 kap. 4 § skollagen 

[2010:800]) samt övrig kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga, 
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5. stöd till kulturliv, kulturevenemang, nationella minoriteter, folkbild-
ning, ungdomars initiativ och bygdegårdar, 

6. inrättande och fördelning av stipendier inom kulturområdet, 
7. kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och konst-

samlingar, 
8. mottagande av donationer i form av bildkonst, litteratur och andra 

medier, 
9. kommunens officiella nationaldagsfirande och medborgarskapscere-

monin enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, 
10. i egen regi bedriven förmedling av feriearbete/praktik för skolung-

domar,  
11. musikskola.  
 

 
21 § Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för  

1. planering, utbyggnad och förvaltning av gator, torg, parkering, parker, 
hamn och farled, samt övrig allmän platsmark, gång- och cykelvägar och 
kommunala trafikanläggningar, 

2. upplåtelse av allmän plats, 
3. förvaltning och vidareutveckling av naturreservat, friluftsbad och fri-

luftsområden samt däri förekommande idrotts- och fritidsanläggningar, 
4. uppgifter enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, 
5. planering av färdtjänst och skolskjutsverksamhet, 
6. uppgifter enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och lagen 

(1997:736) om färdtjänst, 
7. trafikplanering och hållbart resande,  
8. kommunal parkeringsövervakning och flyttning av fordon enligt lagen 

(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall,  
9. uppgifter enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om ga-

turenhållning och skyltning, 
10. tillgänglighet och framkomlighet för kollektivtrafiken samt trafik-

samordning med andra instanser, 
11. trafiksäkerhetsarbete, 
12. natur- och vattenvårdsfrågor som inte är övergripande. 

 
22 § Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för  

1. uppgifter enligt plan- och bygglagen (2010:900) och därtill hörande 
lagar samt andra föreskrifter med undantag för översiktplanering, 

2. planering och förslag till inrättande av områdesskydd enligt 7 kap. 
miljöbalken. 
 
23 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för 

1. kommunens prövning och tillsyn enligt miljöbalken, om inte annat 
anges i reglementet, livsmedelslagen (2006:804), alkohollagen (2010:1622) 
lotterilagen (1994:1000), tobakslagen (1993:581) och lagen (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel,  

2. vad som i övrigt enligt lag eller föreskrifter ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 

3. den tillsyn som särskilt genom fullmäktiges beslut överförts från läns-
styrelsen, 

4. den kommunala lantmäterimyndigheten, 
5. uppgifter enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 
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24 § Namngivningsnämnden ansvarar för namngivning av kvarter, gator, 
bostadsområden, vägar, broar och allmänna platser. 

25 § Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen 
(1997:157), kommunallagen (1991:900), lagen (1994:692) om kommunala 
folkomröstningar samt för opinionsundersökningar eller liknande förfaran-
den, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det. 

Produktionsstyrelsernas uppgifter 

26 § Styrelsen Uppsala vård och omsorg ansvarar för kommunens produkt-
ion av tjänster inom vård- och omsorgsområdet enligt fullmäktiges eller 
kommunstyrelsens direktiv.  

Styrelsen är vårdgivare för den verksamhet som bedrivs i egen regi. 

27 § Styrelsen för teknik och service ansvarar för kommunens tekniska 
produktion och service samt kostverksamhet enligt fullmäktiges eller kom-
munstyrelsens direktiv.  

Kommunala bolag 

28 § För de kommunala bolagen gäller förutom bestämmelserna i respektive 
bolagsordning av kommunfullmäktige utfärdade direktiv. Kommunfullmäk-
tige har fastställt en ägarpolicy för de kommunala bolagen. 

___________________________ 

Utdrag ur 

Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Tierp, Uppsala och Öst-
hammar kommuner 

§ 1 Syfte och uppgifter

Samverkan i gemensam nämnd möjliggör att under gemensam ledning 
samordna de ingående kommunernas enskilda resurser inom området skydd 
mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Detta bidrar till ökad kost-
nadseffektivitet, kvalitet och utvecklingsförmåga inom de frågor kommu-
nerna väljer att driva under gemensam nämnd. 

Nämnden ansvarar för räddningsverksamheten i kommunerna i enlighet 
med vad som åvilar var och en av kommunerna inom ramen för lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (”LSO”). Huvudansvaret för samordning 
av kommunernas arbete med skydd mot olyckor ligger dock kvar i respek-
tive kommun (1 kap. 6 § LSO) 

Nämnden svarar också för kommunernas tillståndsgivning och tillsyn 
enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.  

Vidare svarar nämnden i tillämpliga delar för kommunernas uppgifter 
enlig lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor. 
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Nämnden ska också inom sitt kompetensområde stödja andra nämnders i 
kommunerna arbete inom främst: lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, plan- och bygglagen (2010:900), samt i frågor som kommunerna 
i övrigt efterfrågar. 

Slutligen ska nämnden inom ramen för sitt uppdrag verka för att skapa 
trygghet i samhället. 

Kommunerna kan enligt särskild överenskommelse lämna specifika 
uppdrag till den gemensamma nämnden beträffande beredskaps- och säker-
hetsarbete. 

___________________________________ 
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Bilaga 2





Bilaga 3 

Remissammanställning 

Ändring av reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder Uppsala kommun 

Den 22 september 2014 remitterades förslaget till nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Uppsala kommun till följande:  

Barn och ungdomsnämnden 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Kulturnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Namngivningsnämnden 
Nämnden för hälsa och omsorg 
Plan- och byggnadsnämnden 
Räddningsnämnden 
Socialnämnden för barn och unga 
Styrelsen för teknik och service 
Styrelsen för vård och bildning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Valnämnden 
Äldrenämnden 
Överförmyndarnämnden 
Kommunrevisionen 

 Samtliga remissinstanser har svarat inom remisstiden som gick ut den 24 oktober 2014 
. 
Läsanvisning  
De instanser som valt att lämna synpunkter presenteras i var sin rubrik under vilket kommunledningskontoret har 
kommenterat synpunkterna. I de fall en synpunkt har bidragit till förändringar i förslaget presenteras dessa 
genom att markeras med grå färg. Synpunkter och frågeställningar från remissinstanserna redovisas med kursiv 
stil.  

Barn- och ungdomsnämnden 

1. Reglementet skulle bli tydligare och mer läsbart om utbildningsnämndens ansvar angavs i enlighet med
beslutet om nämndorganisationen. Det innebär att en uppräkning borde ske av vad som ingår i
kommunala skolväsendet enligt skollagen.

Kommentar: Kommunledningskontoret bedömer att en uppräkning inte är nödvändig i reglementet.

2. Punkt 2 föreslås i konsekvens med första stycket utgå. Om punkten ska vara kvar ska den kompletteras
med särskild utbildning för vuxna, som saknas. Dessutom ska ordet kommunal strykas i kommunal
vuxenutbildning. I egen regi och kommunal innebär samma sak.

Kommentar: 17 § 3 p. har redigerats utifrån kommentaren ovan.

3. 1 punkt 3 ska språkskola strykas. Språkskola är en benämning på den del inom Vård & bildning där
modersmålsundervisningen är organiserad och ingår alltså i punkt 1.

Kommentar: Språkskola har tagits bort från 17 § 3 p.

4. Tillsyn och godkännande av fristående verksamheter enligt skollagen - förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem - saknas och behöver kompletteras utbildningsnämndens ansvar.

Kommentar: Detta ryms inom ”övriga uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen” 17 § 2 p.
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5. Ansvaret för skolskjutsverksamheten föreslås, i konsekvens med första stycket ovan, utgå eller

förtydligas. Om förtydligande, föreslås gatu- och samhällsbyggnadsnämndens ansvar anges som 
planering för skolskjutsverksamhet efter uppdrag från utbildningsnämnden. 

Kommentar: Kommunledningskontoret bedömer att en uppräkning inte är nödvändig. 

6. 1 dag beslutar barn- och ungdomsnämnden om reglementet för skolskjuts. Enligt förslaget ska ansvar
för regelreformering (reglementen, stadgar, föreskrifter) åvila kommunstyrelsen. Nämnden föreslås
anse att kommunstyrelsens ansvar för regelreformering (reglementen, stadgar, föreskrifter) ska
preciseras. Det förefaller opraktiskt att samtliga dokument av denna typ ska föreslås av
kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. Det är lämpligare att utbildningsnämnden
beslutar om reglementet för skolskjuts. Frågan är dock om detta behöver nämnas under
utbildningsnämndens ansvar.

Kommentar: Kommunledningskontoret bedömer att detta inte är nödvändigt.

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Vad gäller förslaget att flytta förvaltningen av kommunens fasta egendom från GSN till 
kommunstyrelsen, innebär det att det politiska ansvaret för förvaltning av kommunens mark delas 
utifrån om det finns beslut om markens stadigvarande nyttjande eller ej. Förslaget utgår från att det är 
viktigt att hålla samman ägande och förvaltning av denna egendom för att uppnå en effektiv 
egendomsförvaltning och en tydlighet kring den faktiska ekonomiska ställningen för kommunens 
egendomsinnehav. Med en tydlig markpolitik, ser nämnden utifrån sitt kompetensområde, att det är 
möjligt att uppnå dessa mål även om det samlade förvaltningsuppdraget av jord och skog kvarstår 
under gatu- och samhällmiljönämnden 

Kommentar: Kommunledningskontoret förordar att det samlade förvaltningsuppdraget av mark- och 
exploatering bör tillhöra samma nämnd, det vill säga kommunstyrelsen. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Nämnden vill påpeka att reglementet är otydligt beträffande begreppet "fritid". I förslaget till 
reglementet återkommer begreppet flera gånger i olika former och sammansättningar och i flera 
nämnders reglementen.  

Kommentar: Fritidsbegreppet måste kopplas till nämndens övriga ansvarsområden. Inga ändringar 
föreslås. 

Kommunrevisionen 

Kommunrevisionen har tagit del av förslag till ändring av reglementet för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Uppsala kommun. Kommunrevisionens egen verksamhet berörs inte av föreliggande 
förslag till ändring. Kommunrevisionen redogör i sitt yttrande för de iakttagelser som gjorts i samband 
med granskningen av avslut av anställningar, se särskilt remissvar.  

Kulturnämnden 

Kulturkontoret och stadsarkivet välkomnar förslaget till nytt reglementet för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Uppsala kommun men föreslår dock att fyra ändringar görs. 

1. 9 § bör ha följande lydelse: ”För vården av nämndens handlingar gäller arkivlagen (1990:782) och
kommunens arkivreglemente samt övriga regler och riktlinjer som arkivmyndigheten beslutar.”

2. 13 §, p. 13 bör ha följande lydelse: ”Arkivmyndigheten enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens
arkivreglemente.”

3. 20 §, p. 3 bör ha följande lydelse. ”Kulturmiljö- och kulturarvsfrågor enligt kulturmiljölagen
(1988:950) och plan- och bygglagen (2010:900).”
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4. 20 §, p. 10 bör ha följande lydelse: ”I egen regi bedriven verksamhet vad gäller konsumentrådgivning,
budget- och skuldrådgivning samt förmedling av feriearbete/-praktik för skolungdomar.”

Kommentar: Reglementet revideras utifrån kulturnämndens förtydliganden i ovanstående punkter.
Dock inte föreslagna ändringar kring konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning eftersom
utförandet föreslås flyttas till arbetsmarknadsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden begränsar yttrandet till föreslagen förändring av nämndens 
ansvarsområde. Nämnden har ingen invändning mot att ansvaret for uppgifter enligt lagen (2006:378) 
om lägenhetsregister överförs från plan- och byggnadsnämnden till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Namngivningsnämnden 

Namngivningsnämnden ställer sig, utifrån nämndens ansvarsområde, positiv till kommunstyrelsens 
förslag.  

Nämnden för hälsa och omsorg  

Nämnden för hälsa och omsorg har tagit del av förslag till ändring av reglementet för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Uppsala kommun. NHO finner att det föreslagna nämndreglementet lägger en 
god grund för den nämndorganisation som ska gälla från och med januari 2015 samt att förslaget 
överensstämmer väl med kommunfullmäktiges beslut från den 9 juni. Nämnden tillstyrker således 
kommunstyrelsens förslag. 

Plan- och byggnadsnämnden 

Nämnden har inget att erinra mot det upprättade förslaget, men önskar införa ett tillägg i 22 § p 3 som 
förtydligar nämndens ansvar för vattendirektivet med följande lydelse: " att den fysiska planeringen, 
med undantag för den övergripande planeringen, sker i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten”.  

Kommentar: Kommunledningskontoret bedömer att detta inte är nödvändigt att reglera i reglementet. 

Räddningsnämnden 

Räddningsnämnden föreslår att första meningen i tredje stycket kompletteras för att förtydliga 
nämndens ansvarsområde genom skrivningen (tillägg markerat i fetstil):  
"Nämnden svarar också för kommunernas tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor." 

Kommentar: Räddningsnämndens tillägg angående tillståndsgivning tillstyrks. 

Socialnämnden för barn och unga 

1. Nämnden har idag samordningsansvaret för brottsförebyggande åtgärder, stadsdelsutveckling och
ANDT. Enligt det nya reglementet kommer kommunstyrelsen att ha samordningsansvaret för
brottsförebyggande verksamhet och stadsdelsutveckling

Kommentar: Kommunstyrelsen föreslås få ansvaret för brottsförebyggande verksamhet.
Stadsdelsutvecklingen föreslås gatu- och samhällsbyggnadsnämnden ansvara för.
Kommunledningskontoret bedömer att detta redan ingår i nämndens verksamhetsområde så ett tillägg i
reglementet inte är nödvändigt.

2. Samordningsansvaret för ANDT är inte omnämnt i reglementet och nämnden anser att det behöver
förtydligas i reglementet att det är socialnämnden som har samordningsansvaret för ANDT från och
med år 2015.
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Kommentar: Ansvaret för ANDT kommer även fortsättningsvis att tillhöra socialnämnden. 

3. Socialnämnden för barn och unga har idag ansvaret för vissa familjerättsliga frågor och får ett särskilt
kommunbidrag för detta. Att familjerättsliga frågor hanteras inom en socialnämnd är inte en
självklarhet. Därför anser nämnden att det behöver förtydligas i reglementet att socialnämnden kommer
att ansvara för vissa familjerättsliga frågor från årsskiftet.

Kommentar: Socialnämndens ansvarsområde kompletteras med vissa familjerättsliga frågor.

Styrelsen för teknik och service 

Styrelsen för teknik och service ställer sig bakom förslaget till ändring av reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun.  
 Klargörande kan behövas kring eventuella förändringar i nämnders och styrelsers ansvar kopplat 
till kommunstyrelsens utökade ansvar för ledning och samordning av olika områden, som t.ex. anges i 
13 § punkt 7 och 8, samt styrelsens eventuellt förändrade ansvarsområde med hänsyn tagen till 
kommande förändringar i arbetsgivarstadgan. 

Kommentar: Kommunledningskontoret bedömer att föreliggande förslag är tillräckligt tydligt. 

Styrelsen för vård och bildning 

1. Styrelsen för vård och bildning menar att reglementet inte i tillräckligt hög grad tydliggör i vad mån
nämnderna ges möjlighet att utföra egen produktion. Får de renodlade uppdragsnämnderna i den nya
organisationen välja att upphandla/ge uppdrag om utförande av tjänster eller själva vara utförare?

För att skapa en tydlig, begriplig och logisk organisation bör detta förtydligas. Bland annat 
gäller det för arbetsmarknadsnämnden och de delar där Vård & bildning nu är utförare, till exempel
Jobbcenter.

Kommentar: Kommer inte att förtydligas i reglementet. Grändsdragningsfrågor kopplat till
omorganisationen behandlas i ärendets föredragning.

2. Vad gäller behandlingshem, akut- och utredningshem som Övernäs och Brogården och resurscentrum
våld i nära relationer inklusive det skyddade boendet för kvinnor Siri tolkar styrelsen att
utföraransvaret ska överföras till Styrelsen Uppsala Vård och omsorg (SUV). Det samma gäller Råd
och stödverksamheten. Vad hänföres i § 18 Äldrenämnden, punkt 4 till produktionsnära verksamhet?

Kommentar: Produktionsnära verksamhet är en felskrivning under Äldrenämnden och tas därmed bort.

3. När det gäller gränsdragningsfrågor är det fortfarande oklart vad gäller omsorgsnämndens och
socialnämndens ansvar när problematiken är sammansatt och innefattar både funktionsnedsättning och
social problematik. Vilken av nämnderna ska då ansvara för insatserna? Styrelsen anser att man i
händelse av tvist bör ha tillgång till riktlinjer i denna fråga. Riktlinjerna bör beslutas innan årsskiftet.
(§ 15 punkt 4 samt § 16 punkterna 6 och 7 Gränsdragningsfrågor).

Kommentar: Kommunstyrelsen kommer att fastställa riktlinjer för hantering av gränsdragningsfrågor
mellan socialnämnden och omsorgsnämnden innan årsskiftet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1. Under beskrivningen av arbetsmarknadsnämndens uppgifter framgår bland annat ansvaret för
arbetsmarknads-, arbetsfrämjande och kompetenshöjande insatser, feriearbete, planering och
samordning av åtgärder inom dessa. Nämnden vill i detta sammanhang påpeka att begreppet
”arbetsbefrämjande” insatser är mer vanligt än ”arbetsfrämjande” och därför bör användas.

Kommentar: Reglementet redigeras med arbetsbefrämjande insatser.

2. I Jobbcenters verksamhet ingår bland annat arbetsträning och arbetsprövning samt bedömning av den
enskildes arbetsförmåga, vilket ingår som en del av socialtjänstens utredning. Jobbcenters verksamhet
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ska därför ses som ”myndighetsnära” och arbetsmarknadsnämnden bör enligt reglementet få ansvar 
för verksamheten. 

Kommentar: Detta tydliggörs i föredragning i ärendet, inte i reglementesbilagan.  

3. Det bör framgå av reglementet att omsorgsnämnden ansvarar för sysselsättning för personer med
psykisk funktionsnedsättning.

Kommentar: Arbetsmarknadsnämnden har det fulla ansvaret för sysselsättningsinsatser. Inom ramen
för omsorgsnämndens ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning ingår att ansvara för
generella sysselsättningsinsatser som exempelvis träffpunktsverksamhet.

4. Förmedling av feriearbete och praktik för skolungdomar ska bedrivas av arbetsmarknadsnämnden,
vilket är i enlighet med den kartläggning, bedömning och anvisning till kompetenshöjande insatser och
praktik för vuxna som Navet arbetsmarknad ansvarar för.

Kommentar: Kulturnämnden föreslås få driftansvar för verksamheten.

5. Arbetsmarknadsnämndens ansvar ska omfatta att i egen regi bedriva kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Kommentar: Utbildningsförvaltningen föreslås få driftansvar i enlighet med
nämndorganisationsbeslutet.

6. Det kommunala informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år ska ligga under
arbetsmarknadsnämnden.

Kommentar: Arbetsmarknadsnämndens ansvar för detta förtydligas i reglementet.

7. Konsument Uppsala ska ingå i arbetsmarknadsnämndens förvaltningsorganisation eftersom
verksamheten har en stark koppling i sin myndighetsnära del till ekonomiska behov och
försörjningsproblematik.

Kommentar: Arbetsmarknadsnämnden föreslås även få driftansvar för Konsument Uppsala.

8. Att arbetsmarknadsnämnden också ska ansvara för mål och riktlinjer till föreningar som bedriver
integrationsfrämjande verksamhet.

Kommentar: Inga ändringar föreslås.

9. Det bör framgå av reglementet att kommunstyrelsen även ansvarar för inhyrning, uthyrning och
förvaltning av kommunens bostäder för nyanlända flyktingar.

Kommentar: Ansvaret hos kommunstyrelsen kompletteras med ovanstående förslag.

Äldrenämnden  

Äldrenämnden har tagit del av förslag till ändring av reglementet för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Uppsala kommun. Äldrenämnden finner att det föreslagna nämndreglementet lägger en god 
grund för den nämndorganisation som ska gälla från och med januari 2015 samt att förslaget 
överensstämmer väl med kommunfullmäktiges beslut från den 9 juni. Nämnden tillstyrker således 
kommunstyrelsens förslag.  

Överförmyndarnämnden 

1. Överförmyndarnämndens reglemente avviker från det av kommunledningskontoret föreslagna vad
gäller ersättares tjänstgöring i § 6. Skillnaden består i att en ledamot från samma kommun har förtur
som ersättare framför en från samma parti.
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2. Överförmyndarnämndens reglemente avviker även från det av kommunledningskontoret föreslagna vad

gäller icke tjänstgörande ersättares rätt att få sin mening antecknad till protokollet i i § 10.

3. I överförmyndarnämndens reglemente stadgas att en ledamot som reserverat sig mot ett beslut kan
motivera det skriftligt och att det skall ske innan justering av protokollet. § 8 i det förslag som är
föremål för remiss har en liknande formulering men med ett tillägg att närvarande ersättare som inte
tjänstgjort har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Dessa ändringar står i strid med
reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden. Ändringar kan inte göras med mindre än att
de godkänns av alla samverkande kommuner.

Kommentar: Föreslagna förändringar berör inte överförmyndarnämnden, då nämnden lyder under ett
eget reglemente.
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Uppsala 
• " K O M M U N

9(14) 

I D R O T T S - O C H F R I T I D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-10-01 

§ 1 0 1

Remiss om ändring av Reglementet för Kommunstyrelsen och nämnderna i 
Uppsala kommun, dnr KSN-2014-0982 
IFN-2014-0127 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättat förslag t i l l yttrande 

att översända detsamma till kommunstyrelsen 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

ink. 201* -10- 1 5 
Biartettr. | Z S N - 2 o i M - Q>{\&\ 

0 + > IAKM.2., 

Sammanfattning 
Nämnden vill påpeka att reglementet är otydligt beträffande begreppet "fritid". I förslaget t i l l 
reglementet återkommer begreppet flera gånger i olika former och sammansättningar och i flera 
nämnders reglementen: 

IFN fritidsverksamhet
idrotts- och fritidsverksamhet 
idrotts- och fritidsanläggningar 

KTN fritidsgårdar
öppen fritidsverksamhet 
övrig kultur- och fritidsverksamhet 

GSN idrotts- och fritidsanläggningar 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• • K O M M U N 

1(14) 

I D R O T T S - O C H F R I T I D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-10-01 

Plats och tid: Bergius, 16:00 

Ledamöter: inger Söderberg (M), Ordförande Ersättare: Maria Jansson (M) (tjg) 
Sofia Spolander (M) Kjell Aleklett (FP) 
Michaei Niklasson (FP) Björn Wall (S) 
Ola Leife (C), 1 :e vice Peter Eklund (M) 
ordförande 
Lucas Nilson (KD) 
Loa Mothata (S) 
Kia Alfredsson (S) 
Leif Wahlström (S) 
Rickard Malmström (MP), 2:e 
vice ordförande 
AliAkis(V) 

Tjänstemän: Mats Norrbom 
Barbro Rinander 
Peter Eriksson 
Sten Larsson 

Utses att justera: Paragrafer: 94-106 

Justeringens Krf
plats och tid: ( Kontoretffpr^mhällsutveclding, Statiohsgatan 12, 2014-10-10 

' 1 1 I 1 1 1 1 f NN 1 I I I I I I I O I I I i / I I I 
feMcnw. ;.w^A&:y...kftL fa.é~. 

Inger Söderberg, ordförande ft Rickard Malmström, justerare 

feL »Ifefel 
Lina Rutberg, sekreterare »

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ: Idrotts- och fritidsnämnden 
Datum: 2014-10-01
Datum för Sista dag för överklagande: 2014-10-31 
anslags uppsättande: 2014-10-11 Datum för anslags nedtagande: 2014-11-01 
Förvaringsplats 
för protokollet: Kontoret för Samhällsutveckling, Stationsgatan 12 

éti±. å / 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
••KOMMUN I D R O T T S - O C H F R I T I D S N Ä M N D E N 

Handläggare Datum 
2014-09-26 

Diarienummer 
IFN-2014-0127 

kommunstyrelsen 

Yttrande över förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Uppsala kommun (dnr KSN-2014-0982) 

Idrotts- och fritidsnämnden har tagit del av förslaget till ändring av reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun. 

Nämnden har inget att erinra mot det upprättade förslaget. 

Nämnden vil l dock påpeka att reglementet är otydligt beträffande begreppet "fritid". I 
förslaget ti l l reglementet återkommer begreppet flera gånger i olika former och 
sammansättningar och i flera nämnders reglementen: 

IFN fritidsverksamhet
idrotts- och fritidsverksamhet 
idrotts- och fritidsanläggningar 

KTN fritidsgårdar 
öppen fritidsverksamhet 
övrig kultur- och fritidsverksamhet 

GSN idrotts- och fritidsanläggningar 



Uppsala 
* " K O M M U N KULTURNÄMNDEN 

Handläggare Datum Diarienummer
Sten Bernhardsson 2014-10-23 KTN-2014-0278 
Sara Håkansson 

(UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. 20Vt -10- 2 h 
Diarienr. y c W -?W> \°\ ^c®2-

^ ^ f g ^ 

Kommunstyrelsen 

Yttrande - Remiss: Ändring av Reglementet för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Uppsala kommun (KSN 2014-0982) 

Kulturnämnden välkomnar förslaget t i l l nytt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna 
i Uppsala kommun. 

Nämnden föreslår dock att följande ändringar görs i reglementet. 

Nuvarande skrivning: 

Det bör stå: 

Nuvarande skrivning: 

Det bör stå: 

Nuvarande skrivning: 

Det bör stå: 

9 § För vården av nämndens handlingar gäller kommunens 
arkivreglemente. 

9 § För vården av nämndens handlingar gäller arkivlagen 
(1990:782) och kommunens arkivreglemente samt övriga regler 
och riktlinjer som arkivmyndigheten beslutar. 

13 §, punkt 13 Arkivmyndigheten enligt arkivlagen (1990:782). 

13 §, punkt 13 Arkivmyndigheten enligt arkivlagen (1990:782) 
och kommunens arkivreglemente. 

20 §, punkt 3 Kulturmiljö- och kulturarvsfrågor enligt 
kulturmiljölagen (1988:950). 

20 §, punkt 3 Kulturmiljö- och kulturarvsfrågor enligt 
kulturmiljölagen (1988:950) och Plan- och bygglagen (2010:900). 

Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

E-post: kulturnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Nuvarande skrivning: 20 §, punkt 10 Konsument Uppsala och förmedling av 
feriearbete/praktik för skolungdomar. 

Nämnden föreslår också att ett förtydligande skrivs in i ärendet vad gäller 20 §, punkt 10 så 
att det tydligt framgår att den nya kulturnämnden endast har ansvar för det praktiska 
genomförandet av egenregiverksamheterna Konsument Uppsala (konsumentrådgivning, 
budget- och skuldrådgivning) och Uppsala kommuns sommarförmedling (sommarförmedling 
av feriearbeten/-praktik) men att uppdraget och finansieringen kommer från den nya 
arbetsmarknadsnämnden. 

Kulturnämnden 

Det bör stå: 20 §, punkt 10 I egen regi bedriven verksamhet vad gäller 
konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt 
förmedling av feriearbete/-praktik för skolungdomar. 

Eva Edwardsson 
ordförande nämndsekreterare 
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Uppsala 
• • K O M M U N MILJÖ- OCH H Ä L S O S K Y D D S N Ä M N D E N 

Datum 
2014-09-24 

Diarienummer 
2014-5334 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. 2014 -10- 1 3 
Til l miljö- och hälsoskyddsnämndens 
sammanträde den 1 oktober 2014 

Diarienr. ^ Q l q -QCfe L Adressat: 
Kommunstyrelsen 

Yttrande över förslag till ändring av Reglementet för Kommunstyrelsen 
och nämnderna i Uppsala kommun, dnr 

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr. KSN-2014-0982. Remisstid: 24 oktober 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända nedanstående yttrande t i l l 
kommunstyrel sen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden begränsar yttrandet t i l l föreslagen förändring av nämndens 
ansvarsområde. Nämnden har ingen invändning mot att ansvaret for uppgifter enligt lagen 
(2006:378) om lägenhetsregister överförs från plan- och byggnadsnämnden t i l l miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

ordförande chef for miljökontoret 

Yttrande 

Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 43 14 

E-post: miljokontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Uppsala 
• • K O M M U N MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

S A M M A N T R A D E S P R O T O K O L L 
Datum: 2014-10-01 Sida: 1 

Plats och tid: Kungssalen, Kungsängsvägen 27, k l . 16.15-18.40 

Ledamöter 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Urban Wästljung (FP) 
Göran Ågren (V) 
Olsson Therez (M) 
Nils Fall (M) 
Örjan Nilsson (M) 
Fred Eriksson (S) 
Jönsson, Läras (S) 
Rafael Waters (S) fr.om § 78, Info C 
Mari Rosenkvist (MP) 

Anna Axelsson 
Anna Brådenmark 
Hannes Vidmark 
Ann Wendel 
Lars Wedlin 
Mikael Odervång 
Dominique Johansson 
Linda Granvik 
Zahrah Lifvendahl 

Göran Ågren 

Ersättare: Kathrine Laurell (M) 
Mårten B l ix (M) 
Björn Smeds (FP) tj.gör för 
JohanUlin(C) 
Bengt Neiss (KD) tj.gör för 
Helena Busch Christensen (KD) 
Sanna Eliasson (S) tj.gör för 
Rafael Waters (S) t.o.m. § 78, Info B 

Sara Johansson 
Andreas Sidenqvist 
Sarah Nilsson 
Sara Veidemann 
Emma Karlsson 
El in Persson 
Lredrik Westerberg 
Robin Rundström 

Paragrafer: 77- 87 

Miljökontoret, Kungsängsvägen 27, tisdagen den 7 oktober k l . 8.30 

U r b a n ^ ^ t ^ u n ^ b r d f ö r a n d e Dominique Johanssön, nämndsekreterare 

Görafr Ågren, justeifare 

A N S L A G / B E V I S Protokollet är justerat. Justeringen bar tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Datum då anslaget 2014-10-08 Datum då anslaget tas ner: 2014-10-29 
sätts upp: 

Förvaringsplats Miljökontoret, Kungsängsvägen 27, Uppsala 
för protokollet: 

Underskrift: Q^SfeJ/Lfa 
Dominique Johansson 

/ 
A-

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ö 



Uppsala 
• • K O M M U N M I L J Ö - O C H H Ä L S O S K Y D D S N Ä M N D E N 

S A M M A N T R Ä D E S P R O T O K O L L 
Datum: 2014-10-01 Sida: 13 

§ 8 7 

Ärende nr. 2014-005434 

Remiss: Ändring av Reglementet för Kommunstyrelsen och 
nämnderna i Uppsala kommun m.m. 

Remiss M n Kommunstyrelsen, dnr. KSN-2014-0982. Remisstid: 24 oktober 

I ärendet ligger förslag t i l l beslut daterat 2014-09-24. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. 

B E S L U T : 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända nedanstående yttrande t i l l 
kommunstyrelsen. 

Yttrande 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända nedanstående yttrande t i l l 
kommunstyrelsen. 

Bilaga: Miljökontorets förslag t i l l beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



. - - ANKOM
lUPPSalSI STADSHUSET RECEPTION

• • K O M M U N N A M N G I V N I N G S N A M N D E N 

ZUK -1IJ- /. 0 

Besv. 

Datum 
2014-10-20 

Diarienummer 
NGN-2014-0041 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. 2014 -10- 2 1 
Diarienr. J^Cjg . 2 - Q \ M -Lf\%T 

O o MM 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över ändring av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna 
i Uppsala kommun m.m., KSN-2014-0982 

Namngivningsnämnden ställer sig, utifrån nämndens ansvarsområde, positiv t i l l 
kommunstyrelsens förslag. 

Namngivningsnämnden 

Anna-Karin Westerlund 
Ordförande 

Namngivningsnämnden har, i enlighet med kommunallagen 6 kap 36 §, delegerat åt ordföranden att 
besluta på nämndens vägar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för samhällsutveckling, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon:+46 18-727 87 00 • Fax: +46 18-727 87 10 
www.uppsala.se 
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Uppsala 
• ^ •KOMMUN N Ä M N D E N FOR H A L S A OCH OMSORG 

Handläggare 
Kjell Holm 

Datum 
2014-10-23 

Diarienummer 
NHO-2014-0220.00 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 
Kommunstyrelsen 

ink. 2014 -10- 2 8 

Ändring av Reglementet för Kommunstyrelsen och nämnderna i 
Uppsala kommun, d nr KSN-2014-0982 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) har tagit del av förslag t i l l ändring av reglementet för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun. NHO finner att det föreslagna 
nämndreglementet lägger en god grund för den nämndorganisation som ska gälla från och 
med januari 2015 samt att förslaget överensstämmer väl med kommunfullmäktiges beslut från 
den 9 juni. Nämnden tillstyrker således kommunstyrelsens förslag. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Ordförande Annie Arkebäck-Morén 
Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Uppsala 
• "KOMMUN PLAN- OCH B Y G G N A D S N Ä M N D E N 

Handläggare 
UPPSALA K O M M U N S T Y R E L S E 

ink. 2014 40- 2 8 

l A W b i l . - j , 

Datum 
2014-10-23 

Diarienummer 
PBN-2014-0029 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Uppsala kommun (dnr KSN-2014-0982) 

Plan- och byggnadsnämnden har tagit del av förslaget ti l l ändring av reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun. 

Nämnden har inget att erinra mot det upprättade förslaget, men önskar införa ett tillägg som 
förtydligar nämndens ansvar för vattendirektivet. 

Förslag til l tillägg under paragraf 22: 
Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för 
3. att den fysiska planeringen, med undantag för den övergripande planeringen, sker i
enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten 

Plan- och byggnadsnämnden 

Liv Hahne 
Ordförande 

Sara Östberg 
Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 • Fax: 018-727 87 10 

E-post: kontoret.samhallsutveckling@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Uppsala 
• "KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

P L A N - O C H B Y G G N A D S N Ä M N D E N 

Sida 

2 

§ 437 PBN-2014-0029 

Yttrande över förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Uppsala kommun (dnr KSN-2014-0982) 

Beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag t i l l yttrande och över
sända detsamma till kommunstyrelsen. 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att justera beslutet omedelbart. 

Ärendet 
Förslag t i l l ändring av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, utgår i huvudsak från 
beslutad förändring av nämndorganisation att gälla från 1 januari 2015. Det finns även några 
förändringar som föranletts av andra skäl, för att förtydliga ansvar eller för att föra ihop an
svarsområden i mer relevanta sammanhang. 

Nämnden har inget att erinra mot det upprättade förslaget, men önskar införa ett tillägg som 
förtydligar nämndens ansvar för vattendirektivet. 

Förslag t i l l tillägg under paragraf 22: 
Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för 
3. att den fysiska planeringen, med undantag för den övergripande planeringen, sker i enlig
het med EU:s ramdirektiv för vatten 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att yttrandet godkänns och skickas t i l l kommunstyrelsen. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• "KOMMUN P L A N - O C H B Y G G N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
2014-10-23 

Plats och tid 

Beslutande 

Stationsgatan 12, lokal Bergius kl . 17.30 -19.45 

Liv Hahne ordförande (M) 
l Y J . V J l l J . O a . W ö l l i l d l i v oprlFnvfiTiHp 

V V J 1 U . 1 U 1 U . 1 1 U . C -
fS) 

Rolf Kroon ledamot (M) 
Carolina Bringborn Anadol ledamot (M) 
Curt Malmenstedt ledamot (C) 
Ingemar Virsén ledamot (KD) 
Jimmy Mattsson ledamot (S) 
Kia Solid ledamot (S) 
Susanne Engström ledamot (MP) 

Madeleine Andersson tgj. ersättare (M) 
Markus Lagerquist ersättare (M) 
Cecilia Oksanen ersättare (C) 
Peter Burman tgj. ersättare (S) 
Helena Olsson ersättare (S) 

Övriga deltagande: Ulla-Britt Wickström, planeringschef, Torsten Livion, detaljplanechef, 
Christian Blomberg, bygglovchef, Barbro Rinander, chefscontroUer, Malin Danielsson, An
nika Danielsson, Sofie Andersson Rosell, Anneli Sundin, Anna Hellgren, planarkitekter. Dan 
Thunman, planerare/utredare. Sara Östberg, nämndsekreterare. Tjänstemännen deltar som 
föredragande i respektive ärende. 

Utses att justera Monica Östman 

Justeringens 
plats och tid Kontoret för samhällsutve,ckling/2014-10-23 

Ordförande / 

Paragrafer: 437 

6> / 
Justerare l//f??00N ChmUMU 

Monica Östman 

Sekreterare <J0A ÖffiA"*' j 
Sara Östberg ' 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

ANSLAG / B E V I S 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Omedelbar j ustering 
Plan- och byggnadsnämnden 

2014-10-23 

2014-10-24 
Datum för 
anslags nedtagande 2014-11-17 

Kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12 

yf 

Utdragsbestyrkande 



RÄDDNINGSNÄMNDEN 

Sid 1 (1) 

Akt: 
Dnr: RÄN-2014-0246 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. 201*1 - io- 1 3 
Diarienr. . 2 p | l y Q fe 

Remissvar 

2014-10-08 

Kommunstyrelsen 

Remissvar - Ändring av Reglemente för Kommunstyrelsen och 
nämnderna i Uppsala kommuns m.m. KSN-2014-0982 

Räddningsnämnden har tagit del av remissen beträffande ändring av Reglemente för 
Kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommuns m.m. och vil l lämna följande 
synpunkter. 

I räddningsnämndens reglementes första paragraf föreslås att andra meningen i tredje stycket 
stiyks. Räddningsnämnden ställer sig bakom den ändringen men föreslår att första meningen i 
tredje stycket kompletteras för att förtydliga nämndens ansvarsområde genom skrivningen 
(tillägg markerat i fetstil): 

"Nämnden svarar också för kommunemas tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor." 

Jan Ulmander 
Ordförande 

V I S A M V E R K A R I EN GEMENSAM R Ä D D N I N G S N Ä M N D 

•
TIERPS ^ U D D s a l a ESS Ö S T H A M M A R S
KOMMUN ^"PRaJMÄ IWI K O M M U N 

toBS - EN KL AV fc*W£N 

Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19 

E-post: raddningsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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§ 61
Remiss: Ändring av Reglemente för Kommunstyrelsen och nämnderna i 
Uppsala kommun m.m. 

Beslut 

att sända förvaltningens förslag t i l l yttrande till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen hemställer om yttrande avseende remiss: Ändring av Reglemente för 
Kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun m.m. 
Beslutsunderlag 
Remiss: Ändring av Reglemente för Kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun 
m.m. 

Kommunstyrelsen 

§62
ddelegation lönesystem och ekonomisystem 

Beslut 
att fastställa bifogad attestc gtion för år 2014 att gälla frårfoch med 2014-10-08. 

Ärendet 
Varje nämnd är ansvarig för den interna Jmjttfmlenfnom sitt verksamhetsområde och därför 
utser nämnden attestanter och ersättaj^tm det antal sornbehpvs inom de olika 
verksamhetsområdena. 
Nämnden beslutade om atfösfclelegation för 2014 på sitt möte 2013-l2rt4kQch några 
förändringar av attesjdelegationen på sitt möte 2014-05-14. 
Föreslagna föräpdfmgar i bifogat förslag beror på förändrad organisation på Tierps 
brandstatioprfned heltidsbemanning på 1+2 dygnet runt och två nya enhetschefer vid 
produkt-rönsstöd. 

Beslutsunderlag 
Uppdaterad attestdelegation 



S O C I A L N Ä M N D E N F Ö R B A R N O C H U N G A 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-10-22 

§151

Remiss avseende Ändring i Reglementet för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Uppsala kommun 
SBN-2014-0158 

Beslut 

Socialnämnden för barn och unga beslutar 

att godkänna remissvaret med de kompletteringar som redovisats vid sammanträdet, samt 

att översända remissvaret t i l l kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I september månad hemställde kommunstyrelsen om yttrande avseende ändringar i Reglementet för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun m.m. Anledningen ti l l ändringarna är 
kommunfullmäktiges beslut om ny nämndorganisation som togs i juni 2014. 
Socialnämnden för barn och unga ställer sig bakom förslaget men avger synpunkter och förslag t i l l 
ändringar avseende övergripande principfrågor, arbetsgivaransvar, upphandlingar, 
samordningsansvaret för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT), familjerättsliga frågor, 
myndighetsnära verksamhet, ansvaret för barnrättsfrågor och frågor som rör bankonventionen, 
ansvar enligt socialtjänstlagen samt gränsdragning mellan nämnder. 

Anders A. Aronsson (FP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter 
kompletteringar av yttrandet avseende beslutanderätt, samordningen av bostadssociala frågor och 
formalia. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 10 oktober 2014. 

Justerandes sign 
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Uppsala 
• " K O M M U N SOCIALNÄMNDEN FÖR BARN OCH UNGA 

Handläggare 
Ola Jeremiasen 

Datum 
2014-10-22 

Diarienummer 
SBN-2014-0158 

Kommunstyrelsen 

Remissvar: Ändring i Reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Uppsala kommun m.m. 

Inledning 
I september månad hemställde kommunstyrelsen om yttrande avseende ändringar i 
Reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun m.m. Anledningen til l 
ändringarna är kommunfullmäktiges beslut om ny nämndorganisation som togs i juni månad. 

Nämndens synpunkter 
Socialnämnden för barn och unga (nämnden) ställer sig bakom förslaget men vil l ge följande 
synpunkter och förslag ti l l ändringar. 

Övergripande principfrågor 
a) Reglementet fastställer ett utökat ansvar för kommunstyrelsen på bekostnad av nämndernas
självstyre. Nämnden förespråkar en decentraliserad maktstruktur, där nämnderna även i 
fortsättningen har stora ansvarsområden. Med hänsyn ti l l den omfattande verksamheten i 
kommunen kan inte alltfler uppgifter läggas över på kommunstyrelsen. Avlöva inte 
nämnderna deras förhållandevis starka ställning. Til l det ansvar som respektive nämnd har 
måste kopplas erforderliga befogenheter. Läget idag är att ansvaret är större än 
befogenheterna. Det måste även tydligöras i reglementet att de nämnder som har 
ansvarsområden som går in i varandra, aktivt måste delta och samverka för att hitta lösningar. 

b) Samordningsansvaret för specifika och prioriterade frågor bör ligga på den nämnd som har
ansvaret för frågorna. Denna princip har genom åren fungerat väl och möjliggör för 
nämnderna att via egna medarbetare samt interna och externa leverantörer samordna arbetet 
nära medborgarna i kommunen. Därmed ökar nämndernas möjlighet att få genomslag för sin 
politik. Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens samordning av bostadssociala frågor samt 
nämndens samordning av ANDT och BRÅ är exempel på detta. 

c) Det bör även noteras att KS inte har kommandorätt över nämnderna utan att nämnderna
lyder under kommunfullmäktige (KF). KS kan föreslå eller hemställa t i l l nämnderna att 
behandla olika frågor, men det är KF som kan ge formella uppdrag. Om KF har delegerat 
beslutanderätten kan dock även KS lämna uppdrag med bindande verkan til l en eller flera 
nämnder. 

Postadress: Uppsala kommun, Socialnämnden för barn och unga • 753 75 Uppsala 
E-post: socialnamnden-barnochunga@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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Arbetsgivaransvar 
Nämnden anser att det är positivt att KS tar över arbetsgivaransvaret från respektive nämnd. 
Nuvarande ansvar som åvilar nämnderna motsvaras inte av erforderliga befogenheter. 

Upphandlingar 
Det bör noteras att nämnderna har ansvar för upphandlingar inom sina respektive 
ansvarsområden, medan KS har en stödjande roll. 

Samordningsansvaret för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 
Nämnden har idag samordningsansvaret för brottsförebyggande åtgärder, stadsdelsutveckling 
och ANDT. Enligt det nya reglementet kommer kommunstyrelsen att ha samordningsansvaret 
för brottsförebyggande verksamhet och stadsdelsutveckling. 

Samordningsansvaret för ANDT är inte omnämnt i reglementet och nämnden anser att det 
behöver förtydligas i reglementet att det är socialnämnden som har samordningsansvaret för 
ANDT från och med år 2015. Nämnden påtalande att socialnämnden bör ha ansvaret för 
ANDT i samband med "Yttrande över remiss angående kommunstyrelsens förslag ti l l ny 
nämndorganisation för Uppsala kommun" (Dnr: SBN-2014-0086). 

Familj erättsliga frågor 
Socialnämnden för barn och unga har idag ansvaret för vissa familjerättsliga frågor och får ett 
särskilt kommunbidrag för detta. Att familjerättsliga frågor hanteras inom en socialnämnd är 
inte en självklarhet. Därför anser nämnden att det behöver förtydligas i reglementet att 
socialnämnden kommer att ansvara för vissa familjerättsliga frågor från årsskiftet. 

Myndighetsnära verksamhet 
I februari 2014 gav nämnden i uppdrag til l kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att 
utreda om akut- och utredningshemmen Brogården och Övernäs kan drivas av nämnden. 
Bakgrunden til l beslutet var att nämnden under 2013/2014 genomfört en avtalsuppföljning 
avseende Brogården och Övernäs som bland annat visade att det fanns anledning att utreda 
om resurserna på Brogården och Övernäs, med bibehållen kvalitet, skulle kunna utnyttjas 
bättre om de verksamheterna drevs av nämnden (Dnr: SBN-2014-0033). 

Utredningen visade att Brogården och Övernäs är två strategiska resurser eftersom de är en 
del av myndighetsutövningen. Brogården och Övernäs genomför utredningar på uppdrag av 
nämnden. Nämnden behöver även säkerställa att det fmns ett visst antal platser som 
tillhandahåller akut stöd, skydd och utredningar. Samverkan med nämndens 
myndighetsorganisation behöver stärkas och utvecklas i syfte att förbättra arbetet med 
utredningar och i högre utsträckning kunna utreda på hemmaplan. Nämnden bedömde att 
detta bäst tillgodoses genom att Brogården och Övernäs drivs av nämnden. 

Mot bakgrund av ovanstående valde nämnden att inte förlänga avtalet med styrelsen för vård 
och bildning avseende Brogården och Övernäs, med avsikt att driva verksamheterna själva 
från och med 2015-01-01. 

Nämnden placerar även barn och ungdomar på Brogården och Övernäs som har varit utsatta 
för hot och våld, och där en skyddsbedömning måste genomföras. Skyddsbedömningar är 
även att betrakta som en del av myndighetsarbetet och ligger i linje med den statliga 
styrningen på området. 
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För att socialnämnden i framtiden ska lyckas med sitt uppdrag bedömer nämnden det som 
angeläget att socialnämnden kan driva myndighetsnära verksamhet som Brogården och 
Övernäs. 

Det bör därför framgå av reglementet att nämnden får driva myndighetsnära verksamhet. En 
bestämmelse i reglementet ger bättre stadga och en långsiktighet i arbetet för så viktiga 
verksamheter än ett mer tidsbundet uppdrag i IVE. 

Ansvaret för barnrättsfrågor och frågor som rör barnkonventionen 
Nämnden bär idag ett stort ansvar för kommunens arbete med barnrättsfrågor och 
införlivandet av barnkonventionen i Uppsala kommun. Detta visar sig bland annat genom att 
nämnden är kommunens representant i nätverket "Partnerskapet för barns rättigheter i 
praktiken". Nämnden ansvarar även för samarbetet och bidragsgivningen til l den ideella 
föreningen Barnombudsmannen i Uppsala län (BOiU). 

I nuvarande reglemente regleras inte nämndens ansvar för barnrättsfrågor eller frågor som rör 
barnkonventionen. I det nya reglementet bör det tydligöras vilken nämnd som ska ansvara för 
frågorna och därmed representera kommunen i partnerskapet samt ansvara för samarbetet och 
bidragsgivningen ti l l BOiU. 

Ansvar enligt socialtjänstlagen 
I KS förslag till reglemente saloias det hänvisning ti l l att omsorgsnämnden också ansvarar för 
uppgifter enligt socialtjänstlagen. Precis som för socialnämnden ska det framgå att 
omsorgsnämnden ansvarar för stöd utifrån denna lagstiftning. 

Gränsdragning mellan nämnder 
Nämnden och barn- och ungdomsnämnden har sedan nämnderna inrättades haft diskussioner 
om var gränsen går för respektive nämnds ansvarsområde. Anledningen är att 
klienterna/brukarna som nämnderna stödjer ofta har komplexa behov som är svåra tillgodose 
via en av nämndernas insatser. Som en följd av diskussionerna kring gränsdragningen mellan 
nämnderna uppstår även diskussioner om vem som ska stå för kostnaderna av insatserna som 
beviljas ti l l klienterna/brukarna. 

Med kommande ansvarsfördelning mellan socialnämnden och omsorgsnämnden är risken stor 
att diskussionerna kring gränsdragningen och kostnaderna kommer att fortsätta. Nämnden 
anser att reglementet behöver förtydligas för att i görligaste mån ge ramar som klargör 
ansvarslinjer och för att undvika såväl dubbelarbete som att någon faller mellan stolarna. 

Ett sätt att närma sig frågan är att i reglementet infoga ett avsnitt som beskriver 
ansvarsfördelningen för respektive nämnd utifrån målgrupp. Nedanför återfinns ett förslag på 
en sådan skrivning för socialnämnden. 

" I de fall där psykisk funktionsnedsättning och missbruk/social problematik förekommer i 
kombination har nämnden ansvar för att tillgodose behov där missbruk/social problematik 
utgör den huvudsakliga problematiken." 

För omsorgsnämnden ska en liknande skrivning införas fast omvänd, att de ansvarar för att 
tillgodose behoven där psykisk funktionsnedsättning utgör den huvudsakliga problematiken. 
Detta kan ge ramar för fortsatta diskussioner mellan nämnderna och underlätta det fortsatta 
arbetet. 
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Samordningen av bostadssociala frågor 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har idag ansvaret för samordningen av 
bostadssociala frågor i kommunen. Från och med 2015-01-01 kommer socialnämnden att 
överta ansvaret. UAN får ett kommunbidrag om 10,3 mnkr för samordningen av 
bostadssociala frågor plus att man skjuter t i l l ytterligare intäkter från äldrenämnden, 
socialnämnden för barn och unga samt nämnden för hälsa och omsorg om 4,6 mnkr. Utöver 
detta har UAN budgeterat intäkter från försörjningsstöd om 6,2 mnkr. Trots detta täcker det 
inte kostnaderna om 31 mnkr. UAN:s bokslut 2013 visade på ett underskott avseende 
boendesamordningen om 15 mnkr. I år har UAN ett budgeterat underskott om 11,7 mnkr. 

Nämnden påpekade i samband med "Yttrande över remiss angående kommunstyrelsens 
förslag ti l l ny nämndorganisation för Uppsala kommun" (Dnr: SBN-2014-0086) att 
socialnämnden ska få rätt förutsättningar för att bedriva en fungerande och rättsäker 
bostadssocial verksamhet för kommunens medborgare. Nämnden vill på nytt påpeka detta och 
även tillägga att det innefattar rätt ekonomiska förutsättningar. Att socialnämnden ska börja 
året med ett budgeterat underskot om 11,7 mnkr är inte rimligt. 

Formalia 
I 8§ har några ord fallit bort i första meningen, borde stå t.ex. "Den som deltagit i avgörandet 
av ett ärende, och vill reservera sig mot beslutet eller vill utveckla sitt ställningstagande i 
ärendet genom att avge ett särskilt yttrande, ska anmäla detta innan sammanträdet avslutas." 

Sekreterare 



S O C I A L N Ä M N D E N F Ö R B A R N O C H U N G A 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-10-22 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarloiad, Stationsgatan 12, Uppsala, 13:00-16:30 

Övriga deltagare: 

Sara Sätterström (M), tjg ersättare 
Margareta Fernberg (M) 
Kathrine Laurell (M) 
Koppens Åsa Jansson (FP) 
Owe Andersson (KD) 
Anders Eriksson (S) 
Marja-Leena Timmel (S) 

Anders A. Aronsson (FP), ordförande Ersättare:
Lars Persson (S), vice ordförande 
Lars-Olof Bäckman (M) 
Rolf Söderlund (M) 
Rikard Sparby (M) 
Peter Falk (FP) 
UlfSchmidt(C) 
Leif Boström (KD) 
Birgitta L Johansson (S) 
Rezene Tesfazion (S) 
Ann-Louise Linder (S) 
Ahmad Orfali (MP) 
Eva Berglund (MP) 
Edip Akay (V) 

Uppdragschef Jan Holmlund, t f myndighetschef Ylva Byström, samordnare 
Carina Börjesdotter, strateg Bengt Ehlin, strateg Ola Jeremiasen, strateg Anna Manell, 
samordnare Örjan Trapp och ekonom Johanna Wahlin 

Utses att justera: Lars Persson (S) Paragrafer: 151 

Justeringens 
plats och tid: Kjbntoret f$ r barnAmgdom och arbetsmarloiad, 22 oktober 2014 

Underskrifter: M: " 
LarYPersson, justerare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Socialnämnden för barn och unga 
2014-10-22 

Datum för 2014-10-23
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2014-11-14 
Datum för anslags nedtagande: 2014-11-17 

Förvaringsplats IContoret för barn, ungdom och arbetsmarloiad, Stationsgatan 12, Uppsala 
för protokollet: 

Underskrift: Ak 0 
m-Chatrin Eriksson, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

Handläggare 
Therese Fällman 

Datum 
2014-10-13 

Diarienummer 
STS-2014-0583 

UPPSALA K O M M U N S T Y R E L S E 

Ink. 201* -10- 1 5 
Kommunstyrelsen 

k¥>N- Z o iq - ^ci%T_ 

Yttrande över remiss: Ändring av reglementet för kommun
styrelsen och nämnderna i Uppsala kommun m.m., 

Styrelsen för teknik och service ställer sig bakom förslaget t i l l ändring av reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun m.m. 

Styrelsens egna uppdrag förtydligas genom förslag t i l l ändring och kommer att förenkla 
styrelsens arbete. Klargörande kan behövas kring eventuella förändringar i nämnders och 
styrelsers ansvar kopplat t i l l kommunstyrelsens utökade ansvar för ledning och samordning 
av olika områden, som t.ex. anges i 13 § punkt 7 och 8, samt styrelsens eventuellt förändrade 
ansvarsområde med hänsyn tagen ti l l kommande förändringar i arbetsgivarstadgan. 

Styrelsen för telcnik och service 

dnr KSN-2014-0982 

Kerstin Westman 
Vice ordförande Ordförande 

Postadress: Uppsala kommun, Styrelsen för teknik och service • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Verkstadsgatan 3 B •. Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 10 31 

E-post: styrelsen-teknik-service@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 
Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, kl. 17.00-19.00 

Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), Ersättare: Roger Elsborg (M) t.o.m. § 66 
ordförande t.o.m. § 66 Mats Hällor (FP), tjänstgörande 
Kerstin Westman (S), tj änst- Ove Johansson (S) 
görande ordförande från § 67 
Göran Markström (M) 
Kdas Albertsson (FP) 
Karin Haggård (KD) 
Anders IClang (S) 
Marie-Louise Lundberg (S) 
Anders ICemi (MP) 

Övriga deltagare: Erica Lundgren, produktionsdir. 
Therese Fällman, stabschef 
Yvonne Modé, ekonomichef 
Anna Bittner, HR-chef t.o.m. 
§65
Doris Danielsson, sekreterare 

Utses att justera: Marie-Louise Lundberg (S) Paragrafer: 64-77 

Justeringens 
plats och tid: Verksfadsgatan 3 B, 2014-10-01, kl. 13.00 

Underskrifter: 

rf 

at3Hfitore*2gJ&** MMrf.rf%frCrfrfrf/ 
Lars-Gunnar Karlsson, ordförande §§64-66 Marie-Louise Lundberg, justerare 

Kerstin Westman, ordförande §§ 67-77 

ååkA^i^M. 
Doris Danielsson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Styrelsen för teknik och service 
2014-09-24 
2014-10-03 Datum för anslags nedtagande: 2014-10-27 

Sista dag för överklagande: 2014-10-24 

Förvaringsplats Teknik & service, Verkstadsgatan 3 B 
för protokollet: 

: É l . . . ! ^ É ^ . 
Doris Danielsson 

Underskrift: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

l tik f)Qjfa{h®0 



STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-09-24 
§ 6 7

Remiss: Ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala 
kommun, dnr STS-2014-0583 

Beslut 
att uppdra til l presidiet den 13 oktober att sammanställa ett yttrande att överlämnas til l 

kommunstyrelsen 

att styrelsen beslutar godkänna yttrandet på styrelsens sammanträde den 29 oktober. 

Ärendet 
En remiss över förslag t i l l ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala 
kommun har kommit in til l Styrelsen för teloiik och service för yttrande. Remissen inleds med 
kommentarer til l ändringsförslagen. 

Göran Markström (M) yrkar att presidiet sammanställer ett yttrande som överlämnas t i l l 
kommunstyrelsen. Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet på styrelsens sammanträde den 29 
oktober. 

Ordföranden yrkar bifall t i l l Göran Markströms yrkande. 

Justerandes sign 
K/ fe 

Utdragsbestyrkande 

rf 



Uppsala 
• • K O M M U N S T Y R E L S E N F Ö R V Å R D O C H B I L D N I N G 

Handläggare 
Ulla Holmgren 2014-09-29 

Datum Diarienummer 
SVB-2014-2744 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. 20tt -10- 1 3 Kommunstyrelsen 

tye"fcSM ' Z - O t H - ^ ö f e -

Remissvar gällande ändringar i Reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Uppsala kommun, KSN-2014-0982 

Ärendet 
Styrelsen för vård och bildning har givits möjlighet att lämna synpunkter på förslag til l 
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun. Nedan följer några 
frågetecken och synpunkter. 

Styrelsen för vård och bildning menar att reglementet inte i tillräckligt hög grad tydliggör i 
vad mån nämnderna ges möjlighet att utföra egen produktion. 
Får de renodlade uppdragsnämnderna i den nya organisationen välja att upphandla/ge uppdrag 
om utförande av tjänster eller själva vara utförare? 
För att skapa en tydlig, begriplig och logisk organisation bör detta förtydligas. Bland annat 
gäller det för arbetsmarknadsnämnden och de delar där Vård & bildning nu är utförare, t i l l 
exempel Jobbcenter. 

Vad gäller behandlingshem, akut- och utredningshem som Övemäs och Brogården och 
resurscentrum våld i nära relationer inldusive det skyddade boendet för kvinnor Siri tolkar 
styrelsen att utföraransvaret ska överföras t i l l Styrelsen Uppsala Vård och omsorg (SUV). Det 
samma gäller Råd och stödverksamheten. Denna tolkning görs med stöd av formuleringarna i 
KF-beslutet om ny organisation sid 9 i KF-trycket under rubriken Styrelsen Uppsala vård och 
omsorg (SUV) "... .ett block inom vård- och omsorgsområdet som t ex ... .driftansvaret för 
den kommunala familj- och individomsorgen. Driftansvaret för olika boenden som 
exempelvis det skyddade boendet för kvinnor och råd- och stödverksamheten behålls...)" . 

Vad hänföres i § 18 Äldrenämnden, punkt 4 til l produktionsnära verksamhet? 

Postadress: Uppsala kommun, Styrelsen för vård och bildning, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (reception) 

E-post: styrelsen-vard-bildning@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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När det gäller gränsdragningsfrågor är det fortfarande oklart vad gäller omsorgsnämndens och 
socialnämndens ansvar när problematiken är sammansatt och innefattar både 
funktionsnedsättning och social problematik. Vilken av nämnderna ska då ansvara för 
insatserna? Styrelsen anser att man i händelse av tvist bör ha tillgång til l riktlinjer i denna 
fråga. Riktlinjerna bör beslutas innan årsskiftet. (§ 15 punlct 4 samt § 16 punkterna 6 och 7 
Gränsdragningsffågor). 

Anne-Louise Wahlund 
Sekreterare Ordförande 
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Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

STYRETSRM EÖR VÅRT» f lTH ETT.TlWTMn SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-10-07 

Plats och tid: 

Beslutande: 
Cecilia Hamenius (FP) 
Agneta Boström (S) 
Simone Falk (M) 
Stephen Schad (C) 
Owe Rubenman (S) 
Maria Patel (S) 
Huseyin Aipergin (V) 
Terence Hongslo (MP) 

Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, kl. 15.15 - 18.10 

Ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare: 
Ulla Holmgren, produktionsdirektör 
Birgitta Pettersson, vice produktionsdirektör 
Johan Färnstrand, vice produktionsdirektör 
Laila Olsson, ekonomichef 
Karin Stacksteg, utvecklingschef 
Lars Romanus, affarsområdeschef 
Giggi Thomsson, affarsområdeschef 
Berit Svantesson, HR-chef 
Karin Rosén, utredare 

Tjänstgörande ersättare: 
Anders Liljegren (M) 
RolfKroon(M) 
Inger Söderberg (M) 

Anne-Louise Wahlund, sekreterare 

Ersättare: 
Trine Wirén (KD) 

Utses att justera: Agneta Boström (S) 

Justeringens plats och tid: Fyrisborg torsdagen den 9 oktober 2014 klockan 17.00 

Sekreterare: -/ÄlLA0XuOOX JÖaJUfe^fe Paragrafer 95-107 

Anpe-Louise WafhMnd 

Ordförande: 

Justerande: 

Agneta Boström (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Styrelsen för vård och bildning Organ: 

Sammanträdesdatum: 2014-10-07

Datum för anslags uppsättande: 2014-10-10 

Sista dag för överklagande: 2014-10-31 

Förvaringsplats för protokollet: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1 

Datum för anslags nedtagande: 2014-11-03 

Underskrift: ÅuÄfey^KL0O fltecdUJ2jLAfficSfl 
Arme-Louise Wahlund 

r i Utdragsbestyrkande

fe fa /H
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Uppsala 
•KOMMUN 

S T V R R T A E N vrm vÅRn nnw TITT.TINTNTT SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2014-10-07 

§99

Remissvar gällande ändringar i Reglemente för kommunstyrelsen 
och nämnderna i Uppsala kommun, KSN-2014-0982, 
SVB-2014-2744 

Beslut 

att anta och ti l l kommunstyrelsen översända remissvar i enlighet 
med förvaltningens förslag. 

Ärendet 
Styrelsen för vård och bildning menar att reglementet inte i tillräckligt 
hög grad tydliggör i vad mån nämnderna ges möjlighet att utföra egen 
produktion. 
Får de renodlade uppdragsnämnderna i den nya organisationen välja 
att upphandla/ge uppdrag om utförande av tjänster eller själva vara ut
forare? 
Bland annat gäller det for arbetsmarknadsnämnden och de delar där 
Vård & bildning nu är utförare, t i l l exempel Jobbcenter. 
Vad gäller behandlingshem, akut- och utredningshem som Övernäs 
och Brogården och resurscentram våld i nära relationer inklusive det 
skyddade boendet för kvinnor Siri tolkar styrelsen att utföraransvaret 
ska överföras t i l l Styrelsen Uppsala Vård och omsorg (SUV). 
Det samma gäller Råd och stödverksamheten. 

När det gäller gränsdragningsffågor är det fortfarande också oklart 
vad gäller omsorgsnämndens och socialnämndens ansvar när 
problematiken är sammansatt och innefattar både fimlctionsnedsättning 
och social problematik. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag t i l l beslut 2014-09-29. 

Utdragsbestyrkande 

yö 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADESNÄMNDEN 

Handläggare 
Egnell Eva 

Datum 
2014-10-16 

Diarienummer 
UAN-2014-0391 

UPPSALA K O M M U N S T Y R E L S E 1

Kommunstyrelsen 

Ink. 20tt -10- 2 h 

Yttrande: Ändring av reglemente för Kommunstyrelsen och 
nämnderna i Uppsala kommun m.m. (dnr KSN-2014-0982) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ombetts att yttra sig över förslag til l nytt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun med anledning av att en 
ny nämndorganisation införs i Uppsala kommun från och med 1 januari 2015. Utbildnings-
och arbetsmarknadsnämnden ställer sig i huvudsak bakom förslaget men vil l ge följande 
synpunkter och förslag t i l l ändringar. 

Under beskrivningen av arbetsmarknadsnämndens uppgifter framgår bland annat ansvaret för 
arbetsmarknads-, arbetsfrämjande och kompetenshöj ande insatser, feriearbete, planering och 
samordning av åtgärder inom dessa. Nämnden vi l l i detta sammanhang påpeka att begreppet 
"arbetsbefrämjande" insatser är mer vanligt än "arbetsfrämjande" och därför bör användas. 

Det är av stor vikt att Jobbcenters arbete införlivas i Navets nuvarande verksamhet. Beslut om 
att anvisa till praktik eller kompetenshöj ande verksamhet för personer som uppbär 
försörjningsstöd är ett myndighetsbeslut enligt 4 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) och 
måste bygga på en grundlig utredning om den enskildes behov av sådan insats samt att 
insatsen utformas utifrån den enskildes behov. I Jobbcenters verksamhet ingår bland annat 
arbetsträning och arbetsprövning samt bedömning av den enskildes arbetsförmåga, vilket 
ingår som en del av socialtjänstens utredning. Jobbcenters verksamhet ska därför ses som 
"myndighetsnära" och arbetsmarknadsnämnden bör enligt reglementet få ansvar för 
verksamheten. 

Utöver den nära kopplingen ti l l myndighetsutövningen och i förekommande fall rätten til l 
ekonomiskt bistånd finns det behov av att ha en verksamhet som kan parera förändringar i den 
statliga arbetsmarknadspolitiken. Det sker ofta förändringar med kort varsel vilket drabbar 
personer som behöver ha en kontinuitet när det gäller insatser. Kommunen behöver ha 
tillgång til l insatser som kan användas flexibelt såväl ur målgruppens behov som utifrån 
förändringar i den statliga arbetsmarknadspolitiken. 

Arbetsmarknadsnämnden har även ansvar för insatser t i l l personer som inte har ekonomiskt 
bistånd men som är i behov av kommunens insatser för att närma sig arbetsmarknaden eller 

Postadress: Uppsala kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

E-post: utbildnings-arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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komma ut i arbete alternativt börja utbilda sig. Det kan vara personer som på grund av 
psykisk funktionsnedsättning är i behov av arbetsbefrämjande och kompetenshöj ande insatser 
och stöd i att få och behålla ett arbete. 

Omsorgsnämndens uppgifter är bland annat service, vård och omsorg til l personer under 65 år 
som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har sådana behov. Det bör också framgå 
att omsorgsnämnden har ansvar för sysselsättning för målgruppen. Det gäller den typ av 
sysselsättning som syftar ti l l att bryta isoleringen för den enskilde, ge en social samvaro och 
en meningsfull tillvaro. Syftet är således inte att föra den enskilde närmare arbetsmarknaden. 
För dessa insatser ansvarar arbetsmarknadsnämnden. Innehållet i sysselsättningen kan vara 
likartat med den arbetsbefrämjande insatsen. Syftet är olika, vilket har betydelse för den 
enskilde så t i l l vida att hen kan delta i en sysselsättning utan krav och så länge som hen själv 
vill . Det är viktigt att nämndernas olika ansvar tydliggörs för att minska risken för dubbel
arbete alternativt att enskilda hamnar mellan stolarna och inte får insatser. 

Arbetsmarknadsnämnden får som ovan sagts bland annat ansvar för arbetsmarknadsinsatser 
och feriearbete. Kulturnämnden får ansvar för förmedling av feriearbete/praktik för 
skolungdomar. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att förmedlingsverksamheten 
ska bedrivas av arbetsmarknadsnämnden. Feriearbete och praktik syftar t i l l att förbereda den 
unge för arbetslivet och att stärka den unges möjligheter och kunskap inför framtida yrkesval. 
En stor del av Navets verksamhet handlar just om detta. Att kartlägga och bedöma behovet 
av en insats som ska leda till arbete och egen försörjning, och förmedla urvalet av insatser, 
praktik eller arbeten t i l l den arbetslöse eller skolungdomen. Att lägga ansvaret för förmedling 
på kulturnämnden synes ologiskt och utan koppling til l kulturnämndens uppgifter i övrigt. 

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för huvudmannaskapet för kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden anser att vuxenutbildning i egen regi också ska höra till 
arbetsmarknadsnämnden i stället för utbildningsnämnden. 

Det finns flera skäl till detta, framför allt ökar möjligheterna til l styrning och strategisk 
utveckling av vuxenutbildningen. Det ger också nämnden större möjligheter att parera statliga 
förändringar som sker, inte minst utifrån när det gäller vuxenutbildningen som en del av 
arbetsmarknadspolitiken. 

Arbetsmarknadsnämnden bör också fortlöpande ha kontakt med organisationer som verkar 
inom arbetsmarkandsområdet, till exempel Arbetsförmedlingen och parterna på 
arbetsmarknaden, samt med regionen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att 
ansvaret för det kommunala informations- och uppföljningsansvaret för 16-19 åringar ska 
ligga på arbetsmarkandsnämnden. Navet har idag ansvaret för detta. 

Ett observandum, i det förslag t i l l reglemente som remitterats saknas i egen regi bedriven 
särskild vuxenutbildning för vuxna. 
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Arbetsmarknadsnämnden ansvarar enligt förslaget för konsumentinformation samt uppgifter 
enligt skuldsaneringslagen (2006:548). Kulturnämnden föreslås få ansvar för Konsument 
Uppsala. Utbildningsnämnden vil l här påpeka att denna typ av verksamhet ligger närmare 
socialtjänstens ansvarsområde, med en stark koppling til l ekonomiska behov och 
försöijningsproblematik. Verksamheten är vare sig en kulturfråga eller en fritidsfråga. 
Nämnden ser det därför som naturligt att verksamheten ska bedrivas av 
arbetsmarknadsnämnden och inte av kulturnämnden. Skälet t i l l att kulturnämnden föreslås få 
ansvaret tycks vara att i nuvarande organisation har Konsument Uppsala organisatoriskt 
placerats under bibliotekschefen på grund av att verksamheten är placerad på Stadsbiblioteket. 
Men även om Konsument Uppsala har sin verksamhet i Stadsbibliotekets lokaler bör den 
nämnd som är ansvarig för konsumentfrågor och budget- och skuldsanering också ansvara för 
driften. 

Till arbetsmarknadsnämndes uppgifter hör att ge stöd t i l l föreningar som bedriver 
integrationsfrämjande verksamhet. Det bör också framgå att nämnden ansvarar för att ta fram 
mål och riktlinjer för sådan verksamhet. Punkt 8 bör därför inledas med "riktlinjer och mål för 
föreningsstöd samt stöd t i l l . . . .integrationsfrämjande verksamhet". 

Utbildnings- och arbestmarknadsnämnden är positiv til l att ansvaret för bostadssociala behov 
läggs på övriga sociala nämnder med socialnämnden som samordningsansvarig. Dessa 
nämnder har ett mer omfattande ansvar för sociala insatser och stöd än 
arbetsmarknadsnämnden vars ansvar rör människors behov av försörjning. Nämnden för hälsa 
och omsorg ansvarar redan idag för "tak över huvud-garantien" vilket inkluderar tillfälligt 
boende av olika slag. Om en person som får socialnämndens hjälp till ett tillfälligt boende 
men inte kan betala hyran har denne rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd hos 
arbetsmarknadsnämnden, precis som alla andra som har ekonomiska problem. 
Avslutningsvis vill nämnden uppmärksamma kommunstyrelsen på att kommunstyrelsens 
uppgifter avseende inhyrning, uthyrning och förvaltning av kommunens bostäder för personer 
som omfattas av socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service til l 
vissa funktionshindrade (punkt 21) också måste omfatta ansvar för bostäder t i l l nyanlända 
flyktingar. Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för flyktingmottagande. I detta ansvar ingår att 
avtala om s.k. anvisningsplatser för flyktingar som antingen bor i Migrationsverkets 
anläggningar under asylfasen eller är kvotflyktingar och direktinresta från ett flyktingläger. 
För att kunna ta emot en anvisad flykting behöver kommunen ordna en bostad. Detta sker inte 
utifrån socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service ti l l vissa funktionshindrade utan följer 
av överenskommelsen med Fänsstyrelsen om flyktingmottagande. 

Sammanfattningsvis har utbildnings- och arbestmarknadsnämnden följande synpunkter och 
förslag: 
• Jobbcenters verksamhet införlivas med Navet och läggs under arbetsmarknadsnämndens

förvaltningsorganisation. 
• Det bör framgå av reglementet att omsorgsnämnden ansvarar för sysselsättning för

personer med psykisk funktionsnedsättning. 
• Förmedling av feriearbete och praktik för skolungdomar ska bedrivas av

arbetsmarknadsnämnden, vilket är i enlighet med den kartläggning, bedömning och 
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anvisning t i l l kompetenshöj ande insatser och praktik för vuxna som Navet arbetsmarknad 
ansvarar för. 

• Arbetsmarknadsnämndens ansvar ska omfatta att i egen regi bedriva kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

• Det kommunala informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år ska ligga
under arbetsmarknadsnämnden.

• Konsument Uppsala ska ingå i arbetsmarknadsnämndens förvaltningsorganisation
eftersom verksamheten har en stark koppling i sin myndighetsnära del ti l l ekonomiska
behov och försörjningsproblematik.

• Att arbetsmarknadsnämnden också ska ansvara för mål och riktlinjer t i l l föreningar som
bedriver integrationsfrämjande verksamhet.

• Nämnden är positiv t i l l förslaget att kommunal borgen blir nämndens ansvar och övriga
sociala nämnder ansvarar för bostadssociala behov.

• Det bör framgå av reglementet att kommunstyrelsen även ansvarar för inhyrning,
uthyrning och förvaltning av kommunens bostäder för nyanlända flyktingar.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Ordförande Sekreterare 

4 
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Uppsala 
• " K O M M U N

U T B I L D N I N G S - O C H 
A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-10-16 

Plats och tid: Kontoret för bam, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Mockan 13:00 - 16:10 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine Andersson (M) t o m 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande e r s ä t t a r e : § 193
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande TeMe Embaye (S) 
Gabriella Lange (M) Josefin Mannberg (S) 
Ewa Bergström (FP) Rikard Sparby (M) § 194 
Kenny Jonsson (C) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Clemens Lilliesköld (V) t o m § 194 Ersättare: Rikard Sparby (M) t o m § 193 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, uppdragschef, Jan Holmlund, t.f. direktör, Ida Bylund Lindman, 
kompetenschef Navet, Lotta Königsson, rektor Navet, Marcus Bystedt, controller, 
uppdragsstrateger: Tobias Sinisalo Åström, Bjöm Bylund, Märit Gunneriusson Karlström, 
Tuomo Niemelä, Andreas Christoffersson, Karin Reuterdahl, Eva Hellstrand, Eva Egnell, Jan 
Sund, Karin MansiMca, bitr. verksamhetschef, Gunnar Nylén, enhetschef Navet, Christer 
Öjdeby, uppdragsstrateg, Ulrika Rosvall, projektadministratör 

Utses att 
justera: Ulrik Wämsberg (S) Paragrafer: 179 -195 

Justeringens 
plats och tid: Kontoret för bam, ungdom och arbetsmarknad, Stationŝ  

fl 
i 

Underskrifter 

2014-10-23, Mockan 12.00 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ:. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2014-10-16
Datum för Sista dag för överklagande: 2014-11-14 
anslags uppsättande: 2014-10-24 Datum för anslags nedtagande: 2014-11-17 
Förvaringsplats s>

för protokollet: Kontoret jlöfbam, ungdp-mrö^h arbetsmarkand, Uppsala 

Underskrift: Lotta von Wowem, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N

U T B I L D N I N G S - O C H 
A R B E T S M A R K N A D S N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-10-16 

§ 193

Remiss: Ändring av Reglementet för Kommunstyrelsen och nämnderna i 
Uppsala kommun 
UAN-2014-0401 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta reviderat förslag till yttrande över reglemente för kommunstyrelse och nämnderna i 
Uppsala kommun ti l l kommunstyrelsen samt 

att överlämna yttrandet ti l l kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Kenny Jonsson (C) inlämnar särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
En ny nämndorganisation införs i Uppsala kommun från och med 1 januari 2015. Med anledning av 
detta ska kommunfullmäktige anta ett nytt reglementes för nämnderna. Förslaget har remitterats till 
samtliga nämnder för yttrande. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig i huvudsak bakom förslaget t i l l nytt 
reglemente men föreslår ändringar vad gäller ansvaret för i egen regi bedriven arbetsmarknads
verksamhet (Jobbcenteij, förmedling av feriearbete/praktik till skolungdomar, konsument
verksamhet och skuldsanering samt har påpekanden vad gäller ansvaret för anskaffning med mera 
av bostäder ti l l nyanlända flyktingar, sysselsättning till personer med funktionsnedsättning samt att 
om i egen regi bedriven vuxenutbildning bör ligga under arbetsmarknadsnämndens ansvar. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar att första meningen i andra stycket på sidan tre i yttrandet stryks och 
ersätts med "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att vuxenutbildning i egen regi ska 
höra t i l l mbetsmarknadsnämnden i stället för utbildningsnämnden. Kenny Jonsson (C) yrkar vidare 
tillägg under tredje stycket på sidan tre i yttrandet med "Arbetsmarknadsnämnden bör också 
fortlöpande ha kontakt med organisationer som verkar inom arbetsmarkandsområdet, t i l l exempel 
Arbetsförmedlingen och parterna på arbetsmarknaden, samt med regionen. Uppföljningsansvaret 
för 16-19 åringar bör vidare ligga på arbetsmarknadsnämnden. " 

Mohamad Hassan (FP) yrkar tillägg under punktlistan på sidan 3 och 4 med "Förmedling av 
feriearbete och praktik för skolungdomar ska bedrivas av arbetsmarkandsnämnden, vilket är i 
enlighet med den kartläggning, bedömning och anvisning til l kompetenshöj ande insatser och 
praktik för vuxna som Navet arbetsmarknad ansvarar för" samt "Arbetsmarkandsnämndens ansvar 
ska omfatta att i egen regi bedriva kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare". Mohamad Hassan (FP) yrkar vidare tillägg i yttrandet sist i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-10-16 

tredje stycket på sidan tre med "Om en person som får socialnämndens hjälp til l ett tillfälligt 
boende men inte kan betala hyran har denne rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd hos arbets
marknadsnämnden, precis som alla andra som har ekonomiska problem." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Kenny Jonssons (C) två yrkanden och finner bifall. Ordföranden 
ställer proposition på sina egna tre yrkanden och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2014. 
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Särskilt yttrande 

avseende p. 7.1 Remiss: Ändring av Reglementet för Kommunstyrelsen och nämnderna i 
Uppsala kommun m.m. 

Enligt förslag til l ändring av reglementet, § 14, ska Arbetsmarknadsnämnden ansvara för 
1. arbetsmarknads-, arbetsfrämjande och kompetenshöj ande insatser
2. kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov

4. huvudmannaskapet avseende kommunal vuxenutbildning

Enligt min mening är det betydelsefullt att utnyttja utbildning och kompetensutveckling för 
vuxna för att såväl främja utveckling och tillväxt i Uppsala och regionen som att stärka den 
enskildes möjligheter t i l l jobb eller att behålla ett jobb. Det innebär att inte enbart kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå enligt skollagen bör komma ifråga 
utan också andra former av utbildning för vuxna, yrkeshögskoleutbildning, 
arbetsmarknadsutbildning, högskoleutbildning och folkbildning eller en mix av dessa. Det 
handlar om att ta reda på behov och efterfrågan för enskilda och för anställda i företag och 
sedan utforma "rätta" insatser, ofta kortare utbildningar eller kurser, samt mäkla mellan behov 
och utbud via olika utbildningsanordnare. Arbetsmarknadsnämnden ska medverka i detta 
arbete. Det kräver samarbete och samverkan mellan olika förvaltningar och politikområden 
och med andra aktörer, t.ex. arbetsförmedlingen, och med arbetslivet. 

Detta bör komma till uttryck i reglementet. 

Kenny Jonsson C 
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§ 216 Remiss
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kdjgjapuj^! KOMMUNSTYRELSE 

Föredragande 
IdaHellrup Ink. 2014 "10" 1 0 

att besvara remissen med att Överförmyndarnämnden har ett eget reglemente som har tagits 
av fullmäktige i samtliga sex samverkanskommuner. Reglementet för gemensam 
överförmyndarnämnd i Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar 
kommuner tillställs Kommunledningskontoret med svaret på remissen. 
Överförmyndarnämndens reglemente avviker från det av kommunledningskontoret föreslagna 
vad gäller ersättares tjänstgöring i § 6. Skillnaden består i att en ledamot från samma kommun 
har förtur som ersättare framför en från samma parti. 
Överförmyndarnämndens reglemente avviker även från det av kommunledningskontoret 

föreslagna vad gäller icke tjänstgörande ersättares rätt att få sin mening antecknad t i l l 
protokollet i i § 10. 
I Överförmyndarnämndens reglemente stadgas att en ledamot som reserverat sig mot ett 
beslut kan motivera det skriftligt och att det skall ske innan justering av protokollet. § 8 i det 
förslag som är föremål för remiss har en liknande formulering men med ett tillägg att 
närvarande ersättare som inte tjänstgjort har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
Dessa ändringar står i strid med reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
Ändringar kan inte göras med mindre än att de godkänns av alla samverkande kommuner. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

• K O M M U N 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I UPPSALA LÄN 

Sida 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Sammanträdesrummet Anders Diös 
Stadshuset, måndag den 6 oktober, kl. 13.00-14.55 

Lars-Gunnar Eriksson (C) UA 
Göran Carlsson (S) Tierp 
Bertil Brunn (S) UA 
Hans Olsson (M) UA 
Catarina Deremar (C) Tierp 
Jenny Dahlberg Jönsson (S) ÄLV 
Marianne Phil(C) Knivsta 
Bodil Persson (M) Heby 

Stig Andersson (KD) 
Jamila Kamil (FP) UA 
Karin Hjort (MP) UA 
Leif Svensson (M) 

Ida Hellrup 
Elinor Meijer 

Göran Carlsson 
Uppsala 2014-10-09 kl. 08.30 

Ejlinor Meijer / , 

ordförande 
vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
tjg. ersättare 
tjg.ersättare 
ledamot 
ledamot 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 

tf.kanslichef 
sekreterare 

Paragraf nr 202- 220 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Överförmyndarnämnden 
2014-10-06 
2014-10-09 Datum för anslags nedtagande 2014-10-30 
Överförmyndarkontoret Stadshuset Uppsala 

a/ A/0) 
Elinor Meijer f 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
* "KOMMUN

Dnr KRN 2014/52 
Exp 2014-10-22/MG 

Kommunrevisionen 

2014-10-15 

Kommunstyrelsen 

Angående ändring av Reglementet för Kommunstyrelsen och 
nämnderna i Uppsala kommun m.m. 

Kommunrevisionen har tagit del av förslag till ändring av Reglementet för 
Kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun m.m. Kommunrevisionens 
egen verksamhet berörs inte av föreliggade förslag till ändring. Vi vill dock lyfta fram 
de iakttagelser vi gjort i samband med vår granskning av avslut av anställningar som 
vi^iu uppfattar att det tagits hänsyn till i det nya reglementet. 

I granskningen framkom bl a följande: 
Kommunens reglemente och delegationsordning när det gäller vem som har rätt att 
företräda arbetsgivaren och fatta beslut i personalärenden är inte tydlig. 
Kommunstyrelsen är arbetsgivare och har beslutat om en delegationsordning. 
Samtidigt har nämnderna rätt att företräda kommunen som arbetsgivare och har 
fattat egna beslut om delegationsordning som inte i alla fall stämmer överens med 
kommunstyrelsens delegation. 

Vår bedömning är att om kommunstyrelsen är arbetsgivare så är det endast de som 
har beslutanderätt och som i sin tur kan ge andra rätt att fatta beslut i sitt ställe via 
fastställd delegationsordning. Det innebär också att samtliga beslut som fattas via 
delegation ska anmälas till kommunstyrelsen och inte till nämnderna. I dag saknas 
rutiner för hur anmälan till kommunstyrelsen ska ske när det gäller 
delegationsbeslut inom personalområdet. 

FÖR KOMMUNENS REVISORER 

Lars-Olof Lindeli 
Ordförande 
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