
 KF 158       24 NOV 2014 
 

 

 
 

Nr 158. Ändring av reglementet 
för kommunstyrelsen och nämn-
derna i Uppsala kommun 
KSN-2014-0982 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta reglemente enligt ärendets 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 Östhammars 
kommuner enligt bilaga 1.  
 
Uppsala den 5 november 2014 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
Marlene Burwick/ Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande:  
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline 
Andersson (S), Ulrik Wärnsberg (S), Rahima Ortac 
(S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström 
(MP), Ilona Szatmári Waldau (V), Fredrik Ahlstedt 
(M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), 
Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas 
Segersam (KD) och Simon Alm (SD) 
 
Dessutom närvarande: Gustav Lantz (S), Eva 
Christiernin (S), Linda Eskilsson (MP), Johan 
Lundqvist (MP), Hanna Viktoria Mörck (V), 
Daniel Rogozinski (V) Rikard Sparby (M), Mats 
Gyllander (M), Louise Landerholm Bill (M), Anna 
Manell (FP) och Anne Lennartsson (C). 
 

Sammanfattning 
Förslaget till nytt reglemente är i huvudsak fram-
taget mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 
om ny nämndorganisation den 9-10 juni 2014 (§ 
148). I reglementet förtydligas nämndernas an-
svars- och i vissa fall verksamhetsområden. Ären-
det omfattar även en ändring i reglementet för 
gemensam räddningsnämnd i Tierp, Uppsala och 
Östhammars kommuner.  
 
Några gränsdragningsfrågor har uppkommit i 
samband med omorganisationen. Det gäller fram-
förallt inom det sociala området och arbets-
marknadsområdet. Socialnämnden föreslås svara 
för driften av resurscentrum Nexus. Äldrenämnden 
föreslås ansvara för driften av rehabiliterings-
teamet. Ansvaret för verksamheterna vid Brogår-
den, Siri och Övernäs behöver utredas ytterligare 
innan definitivt beslut fattas. Jobbcenter har tydliga 
kopplingar till Navet och föreslås därför tillhöra 
arbetsmarknadsnämnden. 
 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås även få driftan-
svar för Konsument Uppsala. Kulturnämnden före-
slås få ansvaret för feriearbete/praktik för ung-
domar 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 reglemente 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 stads-
direktör, kontorens chefer och produktions-
direktörer, har utformat ett förslag till ett nytt 
reglemente.  
 
Förslaget har remitterats till:  
Barn och ungdomsnämnden 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Kulturnämnden 
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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 samman-
ställning och kommentar av remissvaren finns i 
bilaga 2.  
 
Förändringar i reglementet efter remissomgången 
Kommunstyrelsens ansvar förtydligas när det gäl-
ler 
- 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 upp-
gifter i övrigt enligt skollagen förtydligas, 17 § 2 p. 
 
Den gemensamma räddningsnämnden i Tierp, 
Uppsala och Östhammars kommuner får ansvar för 
tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brand-
farliga 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 kom-
mun som träder i kraft 2015. Vidare har vissa för-
tydliganden gjorts i reglementet som inte är föran-
ledda av den nya nämndorganisationen. De föränd-
ringar som gjorts i reglementet är kursiverade och  
markerade med ett streck i vänstermarginalen. Med 
egen regiverksamhet avses kommunal verksamhet 
som utförs av nämnd eller produktionsstyrelse. 
 
De huvudsakliga ändringsförslagen kommenteras 
här:  
1. I reglementets rubrik markeras att kommun-
styrelsen 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 beslutan-
derätt i ärenden av principiell beskaffenhet. Den 
beslutanderätten kvarstår och borttagandet av sist-
nämnda paragraf utgör ingen ändring i sak. 
 
3. Kommunstyrelsens roll som arbetsgivarorgan 
förtydligas genom att endast regleras i arbetsgivar-
stadgan och skrivningarna om att vissa nämnder 
företräder arbetsgivaren i det nuvarande regle-
mentet tas bort. 
 
4. 4 § andra stycket i det nuvarande reglementet 
upphör då det är nämnderna själva som beslutar 
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 under pågåen-
de handläggning av ett ärende. I förslaget sägs där-
för att detta endast får ske om det föreligger sär-
skilda skäl för det. Ett skäl som anges i förarbetena 
till kommunallagen är att det ärende som behand-
las är omfattande, till exempel kommunens budget. 
Ett annat starkt skäl är att beslutsförhet föreligger 
endast om en ersättare träder in. Kraven på särskil-
da skäl behöver inte ställas särskilt högt. Så har 
inte heller skett hittills i praktiken. Således bör ett 
godtagbart skäl vara att de politiska styrkeför-
hållandena rubbas, om en ledamot eller en tjänst-
görande ersättare lämnar ett sammanträde under  
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pågående handläggning av ett ärende. En ersättare 
bör då träda in. Förslaget bygger på SKL:s normal-
arbetsordning 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 § kom-
munallagen. 
 
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 anmäla mo-
tioner som inte färdigberetts inom viss tid regleras 
i 5 kap. 33 § andra stycket kommunallagen. 
 
9. I 13 § 16 p. reglementet anges ”intern service” 
vilket betyder ekonomi-, HR- och lönecenter, 
reception, kommuninformation, infomedia, verk-
samhetsutveckling, A-konsulter och IT-produktion. 
Dessa verksamheter övergår från Teknik och 
service till kommunstyrelsen. 
 
10. I 13 § 22 p. reglementet anges när kommun-
styrelsen kan besluta om ett borgensåtagande vilket 
är i enlighet med fullmäktiges beslut den 26 
augusti 2013 (§ 195). 
 
11. I 14 § 7 p. reglementet har arbetsmarknads-
nämndens 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 kultur-
nämnden ansvarar för kommunens officiella natio-
naldagsfirande. Sedan ett antal år tillbaka ansvarar 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för cere-
monin på nationaldagen vars syfte är att högtidlig-
hålla 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 medborgarskap). För att samordna des-
sa två evenemang under nationaldagen föreslås 
kulturnämnden få uppdraget att ansvara för såväl 
Uppsala kommuns officiella nationaldagsfirande 

som för anordnande av den obligatoriska medbor-
garskapsceremonin. 
 
14. Idrotts- och fritidsnämndens samt gatu- och 
samhällsmiljönämndens ansvar för friluftsområden 
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 hälsoskydds-
nämnden då frågan hanteras av den kommunala 
lantmäterimyndigheten. 
 
16. Socialnämnden föreslås ansvara för resurs-
centrum Nexus. Äldrenämnden föreslås ansvara för 
driften av rehabiliteringsteamet och arbetsmark-
nadsnämnden tilldelas driftansvaret för Jobbcenter. 
Verksamheterna vid Brogården, Siri och Övernäs 
behöver utredas ytterligare innan definitivt beslut 
fattas. 
 
17. Arbetsmarknadsnämnden förslås få driftans-
varet för Konsument Uppsala och kulturnämnden 
för förmedling av feriearbete/praktik för skolung-
domar på uppdrag av arbetsmarknadsnämnden. 
Utbildningsnämnden förseslås få driftansvaret för 
egenregiverksamheten för grund-läggande och 
gymnasial utbildning för vuxna, sär-skild utbild-
ning för vuxna och utbildning i svenska på uppdrag 
av arbetsmarknadsnämnden.  
 
18. Kulturnämnden föreslås få ansvaret för musik-
skolan. Detta ansvar innefattar såväl egenregi-
verksamheten 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 tillståndsgivningen 
enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och exp-
losiva varor i Tierps och Östhammars kommuner. 
Plan- och byggnadsnämnden har den 3 juli 2014 
föreslagit att kommunstyrelserna i de tre kommu-
ner som ingår i den gemensamma räddningsnämn-
den beslutar att ansvaret övergår till räddnings-
nämnden (se bilaga 1). Detta har tillstyrkts av 
brandförsvaret. Det föreslås därför nu att rädd-
ningsnämnden helt övertar ansvaret för tillsyns- 
och tillståndsgivningen (1 § tredje stycket Regle-
mente för gemensam räddningsnämnd i Tierp, 
Uppsala och Östhammars kommuner).  


































