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Remissvar- Översyn av kommunens reglementen för
produktionsutskottet
Ärende
Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av kommunens
reglementen. Översynen har syftat till att tydliggöra nämndernas och
kommunstyrelsens ansvarsområden samt att nå en gemensam struktur med
enhetliga arbetsformer inom nämndadministrationen. Sveriges kommuner
och landsting har även den 1 januari 2015 gett ut ett förslag till reglemente
för kommunstyrelse och övriga nämnder vars struktur ligger till grund för de
nya reglementena i tillämpliga delar.
Förslag till reglementen är framskrivna i samråd med förvaltningschefer och
nämndernas sekretariat och har stämts av med respektive nämndordförande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslag till reglementen på
remiss till nämnderna med uppdrag till nämnden att lämna synpunkter på
sitt reglemente senast den 31 december 2017.
Nedan följer de paragrafer ur kommunstyrelsens reglemente (KS 2017/0321
rev. reglemente 2016-12-19) som hör samman med produktionsutskottet
”Utskott
§ 24
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett produktionsutskott.
§ 26
Produktionsutskottet fullgör uppgifter i enlighet med av kommunstyrelsen
fastställd delegationsordning.
Produktionsutskottet väljs av kommunstyrelsen och består av 6 ledamöter och
6 ersättare. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, ska fyllnadsval
snarast förrättas.
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre
tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Ersättare har närvarorätt och får delta i överläggningarna men ej i besluten.
Utskottet får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är
närvarande.”
Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Produktionsutskottet har inget att erinra mot kommunstyrelsens reglemente
och beslutar att godkänna den del av kommunstyrelsens reglemente som rör
produktionsutskottet.

Göran Hedström
T f bildningsdirektör

Expedieras
Kommunstyrelsen
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