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Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att revidera Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala 

kommun i enlighet med ärendets bilaga 1,  
2. att uppdra till kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnämnden att 

återkomma till kommunfullmäktige med förslag till budgetomfördelning i 
enlighet med föredragningen, samt 

3. att uppdra till stadsdirektören att hantera eventuella förändringar i 
tjänstepersonsorganisationen för att möta justerat nämndansvar. 

 

Ärendet 

Ansvaret för lokalförsörjning för idrottsanläggningar/lokaler föreslås flyttas från 

idrotts- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen som därigenom ges ansvaret att 
hantera kommunens samtliga lokalförsörjningsfrågor vilket förstärker 

förutsättningarna för en mer effektiv lokalförsörjning. 

Beredning 

Förslaget till revidering av Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 

Uppsala kommun har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen och 
kommunledningskontoret genom gemensam beredning, vilken inkluderar en risk- och 

konsekvensanalys  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2020-03-04 KSN-2019-1841 

  
Handläggare:  

Patrik Hesselius 
Carl Ljunggren 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (2) 

 

Föredragning 

Avdelningen idrott och fritid har idag, genom reglementet för idrotts- och 

fritidsnämnden, ansvar för lokalförsörjningen av idrottslokaler. En budget är kopplad 
till detta ansvar. Fastighetsstaben har, genom reglementet för kommunstyrelsen, 
ansvar för all övrig lokalförsörjning inom kommunen.  De befintliga strukturerna 

innebär att kommunen har två verksamheter för att hantera lokalförsörjning, vilket 

innebär dubbla uppsättningar av strategi- och beställningsfunktioner.  

Lokalförsörjningsfunktionen i kommunen har centraliserats under kommunstyrelsen 
för att optimera förutsättningarna för att inhyrningar och investeringar ska göras 
utifrån ett kommunkoncernperspektiv. Med det rådande undantaget i reglementet för 

idrotts- och fritidsnämnden uppstår risker för suboptimering inom 

kommunkoncernen. Beslut tagna av idrotts- och fritidsnämnden kan få inverkan på 

andra nämnders förutsättningar samt att sådana beslut kan komplicera 
kommunstyrelsens möjligheter att balansera nämndernas lokalbehov ur ett 
kommunkoncernperspektiv. 

Förändringen i reglementet träder i kraft i samband med beslutet i 
kommunfullmäktige. Samtidigt flyttas budgetmedel från idrotts- och fritidsnämnden 

till kommunstyrelsen. Stadsdirektören ansvarar för att genomföra eventuella 

förändringar i tjänstepersonsorganisationen för att möta förändrat nämndansvar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den föreslagna förändringen innebär ingen kostnadsökning för kommunkoncernen. 

Dock innebär förändringen en flytt av hyreskostnader för idrottslokaler från idrotts- 
och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och idrotts- och 
fritidsnämnden föreslås att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till 

budgetomfördelning i enlighet med ovan. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020 

• Bilaga 1, Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



Bilaga 1, Förslag till förändring av reglemente 
 

Nuvarande skrivning Föreslagen skrivning 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter  
27 § Kommunstyrelsen ska  
 
… 
 
2. inhyrning och upplåtelse av lokaler till 
kommunala verksamheter, utom idrotts- och 
fritidsanläggningar, 
 
… 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter  
27 § Kommunstyrelsen ska  
 
… 
 
2. ansvara för inhyrning och upplåtelse av 
lokaler till kommunala verksamheter, 
 
… 

Idrotts- och fritidsnämndens uppgifter  
45 § Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för  
1. kommunens idrotts- och fritidsverksamhet, 
utom den fritidsverksamhet för vilken 
kulturnämnden ansvarar,  
2. inhyrning av lokaler och anläggningar för 
idrotts- och fritidsändamål till täckande av 
kommunens behov, ansvar för verksamhetsdrift 
i inhyrda lokaler och anläggningar, samt 
förvaltning av egenägda lokaler och 
anläggningar,  
3. upplåtelse av lokaler och anläggningar för 
idrotts- och fritidsverksamhet. 
 

Idrotts- och fritidsnämndens uppgifter  
45 § Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för  
1. kommunens idrotts- och fritidsverksamhet, 
utom den fritidsverksamhet för vilken 
kulturnämnden ansvarar,  
2. ansvar för verksamhetsdrift i inhyrda lokaler 
och anläggningar  
3. förvaltning av egenägda lokaler och 
anläggningar, samt 
4. upplåtelse av inhyrda och egenägda lokaler 
och anläggningar för idrotts- och 
fritidsverksamhet. 
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