DANDERYDS KOMMUN
Kommunledningskontoret
Lina Pennlert

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2018-05-15

KS 2017/0321

Kommunstyrelsen

Översyn av Danderyd kommuns reglementen
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 gett ut ett förslag till standardreglemente 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. Varje enskild nämnd har behandlat sitt reglemente
under remissperioden (november 2017-mars 2018).

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nytt reglemente för
1. Utbildningsnämnden,
2. Kultur- och fritidsnämnden,
3. Socialnämnden,
4. Tekniska nämnden,
5. Byggnadsnämnden,
6. Fastighetsnämnden,
7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden,
8. Överförmyndarnämnden,
9. Valnämnden,
10. Kommunstyrelsen
att gälla från och med den 1 juli 2018.
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Bakgrund
Arbetet med översyn av reglementen påbörjades 2011 varefter ett omtag
påbörjades hösten 2016. De huvudsakliga anledningarna till översynen var
bland annat vissa otydliga gränsdragningar mellan nämnd och styrelse,
felaktiga hänvisningar samt att de gällande reglementena inte fullt ut
harmonierar med delegationsordningarna. Det har även funnits en önskan
från nämndernas kanslier och sekretariat att skapa en mer enhetlig struktur
inom organisationen.
Kommunledningskontorets utredning
Förutom arbete med struktur, språkgranskning, modernisering av text,
korrektur gällande lagstiftning, hänvisningar till beloppsgränser och
tydliggörande av arbetsformer har översynen innefattat förtydliganden
exempelvis rörande remisshantering: ”nämnden får avge yttranden över och
besvara remisser inom sitt ansvarsområde”. Att ge förslag till taxor inom
nämndens verksamhetsområde har även införts i samtliga reglementen.
Fler huvudsakliga förändringar i styrelsens och nämndernas förslag till nya
reglementen exemplifieras nedan:
Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens ansvar för övergripande frågor har konkretiserats och
förtydligats.
Utbildningsnämnden:
Ansvar för ungdomsmottagningen har flyttats från kommunstyrelsen till
utbildningsnämndens reglemente.
Utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för personal inom
utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Kultur- och fritidsnämnden:
Kulturskolan har flyttats från kommunstyrelsens ansvarsområde till kulturoch fritidsnämndens.
Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personal inom
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
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Tekniska nämnden:
Tekniska nämnden ska vara huvudman för kommunens VA-verksamhet och
därvid ansvara för frågor om servitut och ledningsrätter för allmänna
anläggningar för vatten och avlopp (VA – anläggningar).
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
I miljö- och hälsoskyddsnämndens nu gällande reglemente har skrivelsen i
1§, fjärde stycket,
”Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i övrigt aktivt medverka i
kommunens förebyggande och övergripande miljöarbete samt i övrigt där
miljö-och hälsoskyddsfrågor kan aktualiseras.”

strukits, då lydelsen berör frågor som ligger inom kommunstyrelsens
övergripande samordningsansvar för miljö- och klimatstrategiska frågor (KS
§ 4 p. 4).
Sammanfattning av remissrundan
Förslagen har remitterats till nämnderna under perioden november 2017 till
mars 2018. Samtliga nämnder har behandlat sitt förslag till reglemente i
respektive nämnd och inkommit med sina yttranden till
kommunledningskontoret. Nedan följer en sammanfattning av nämndernas
remissyttranden:
Tekniska nämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, valnämnden och produktionsutskottet hade inget att erinra
mot förslagen och beslutade att tillstyrka dem i sin helhet.
Överförmyndarnämnden beslutade anta förslaget till reglemente i sin helhet
med korrigeringar av tryckfel som bearbetats i liggande förslag.
Samtliga synpunkter i socialnämndens yttrande har beaktats i bearbetningen
av reglementet. De innefattade bland annat förtydliganden i reglementet om
att kommunfullmäktige är den instans som utser antal ledamöter i
socialutskottet, socialnämndens rätt att ingå förlikning samt tillägget att
socialkontoret handlägger ärenden om bostadsanpassning.
Utbildningsnämnden beslutade att anta förslaget till fullo med ändringen på
sid.1 till fritidshem i stället för tidigare skolbarnomsorg.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att föreslå en tilläggsparagraf:
”Bidra med expertis i kommunstyrelsens framåtsyftande och förebyggande
miljöarbete och stödja övriga nämnders arbete bland annat genom att medverka i
plan- och byggprocessen som kräver särskild miljökompetens.”
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Samt att § 23 angående möjlighet till särskilt uttalande fortsatt ska ha samma lydelse
som i gällande reglemente: ”Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar huruvida särskilt
uttalande till protokollet ska få göras. Sådant uttalande ska föreligga skriftligt vid sammanträdet och avse ärenden som behandlats under sammanträdet”.

Dessa förslag har inte beaktats i bearbetningen efter remissrundan, då
frågorna regleras i kommunstyrelsens reglemente KS § 4 p. 4: ansvaret för
att samordna miljö- och klimatstrategiska frågor samt främja en
långsiktigt hållbar utveckling.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 mars lyftes
frågan om att stryka nedan formulering angående ordförandes roll KS §
25: Det åligger ordföranden att:
p. 5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen

Kommunledningskontoret har noterat arbetsutskottets synpunkter och
strukit punkten i liggande förslag till reglementen.

Åsa Heribertson

Johan Lindberg

Kommundirektör

Kanslichef

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteskrivelse 2018-05-15
2. PM Översyn reglementen 2018-03-09
Förslag till reglementen:
3. Kommunstyrelsen, 2018-05-15
4. Utbildningsnämnden, 2018-05-15
5. Kultur- och fritidsnämnden, 2018-05-15
6. Socialnämnden, 2018-05-15
7. Tekniska nämnden, 2018-05-15
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8. Byggnadsnämnden, 2018-05-15
9. Fastighetsnämnden, 2018-05-15
10. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2018-05-15
11. Överförmyndarnämnden, 2018-05-15
12. Valnämnden, 2018-05-15
Gällande reglementen:
13. Kommunstyrelsen 03.01.1
14. Utbildningsnämnden 07.01.1
15. Kultur- och fritidsnämnden 05.01.1
16. Socialnämnden 08.01.1
17.Tekniska nämnden 09.01.1
18. Byggnadsnämnden 04.01.1
19. Fastighetsnämnden 2011.01.31
20. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 06.01.1
21. Överförmyndarnämnden 11.01.1
22. Valnämnden 10.01.1
Nämndernas remissyttranden (inklusive protokollsutdrag och
tjänsteutlåtanden)
23. Tekniska nämnden
24. Fastighetsnämnden
25. Byggnadsnämnden
26. Kultur- och fritidsnämnden
27. Valnämnden
28. Produktionsutskottet
29. Överförmyndarnämnden
30. Utbildningsnämnden
31. Socialnämnden
32. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Expedieras:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Produktionsutskottet
Författningssamling
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