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Reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas, och börjar gälla från 2021-04-01.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av Bollebygds kommuns
nämndreglementen. Översynen har resulterat i att ett kommungemensamt reglemente
för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun tagits fram. Samtidigt har
det tagits fram reglementen för varje enskild nämnd som innehåller specifika
bestämmelser för respektive nämnd. Översynen har även tagit sikte på språkliga och
juridiska uppdateringar och ett sammanhållet regelverk för nämnderna i kommunen. Med
det kommungemensamma reglementet och de nämndspecifika reglementen som har tagit
fram uppnås en utformning av reglementena som är enhetlig, både språkmässigt och
layout-mässigt. Syftet med utformningen är också att när reglementsändringar berör alla
nämnder behöver bara ett reglemente (det kommungemensamma) ändras istället för alla
reglementena. Förhoppningen är att med det nya upplägget skapa en tydlig reglering av
respektive nämnds verksamhetsområde och arbetsformer för nämnderna.
Förslag till kommungemensamt reglemente och respektive nämndspecifikt reglemente har
remitterats till nämnderna i Bollebygds kommun. Sedan nämnderna yttrat sig har ett
slutligt förslag till både kommungemensamt reglemente och nämndspecifika reglementen
utarbetats. Alla reglementen redovisas var för sig, som egna ärenden.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2021-01-26, § 14, och i
yttrandet lämnas följande synpunkter kring förslaget till nämndspecifikt reglemente:
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Förslaget om försäljning av mark och fastighet över ett belopp av 5 mnkr i varje enskilt
ärende – samhällsbyggnadsnämnden upp till 5 mnkr i varje enskilt ärende – tas bort med
hänvisning till att samhällsbyggnadsnämnden i första hand, och kommunstyrelsen i andra
hand, ska hantera budgeten i sin helhet när det gäller strategiska mark- och
fastighetsförvärv.
Kommentar: Efter yttrandetidens utgång har det uppmärksammats en del oklarheter
avseende köp och försäljning av mark och fastigheter i de båda förslagen till reglementen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför följande: I SBN reglemente: NYTT: Köp av
mark och fastighet i enlighet med fastställd budget antagen av kommunfullmäktige då
förvärvet avser att verkställa ett sedan tidigare fattat beslut. (Kommentar:
Kommunstyrelsen har i övrigt ansvaret för kommunens förvärv och avyttring av mark.
Punkterna att köpa och sälja mark i enlighet med fastställd detaljplan samt upp till ett
belopp av 5 mnkr, föreslås därav kunna utgå båda två).
I KS reglemente: NYTT: Försäljning av mark och fastighet i de ärenden som
samhällsbyggnads-nämnden inte ansvarar för enligt sitt reglemente.
Meningen ”Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska instans” i § 1 tas bort
eller ersätts med annan lydelse. Kommentar: Meningen i § 1 ersätts med
”Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige kommunens ledande politiska instans”.
Denna mening står i nuvarande reglemente för kommunstyrelsen.
6 § NYTT: Kommunstyrelsen ansvarar för att lämna yttrande enligt
kamerabevakningslagen.
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i varje enskilt ärende där
tillstånd beviljats, verkställa beslutet enligt lämnade villkor. I sitt yttrande menar
kommunstyrelsen att det är korrekt att styrelsen ska yttra sig när tredje part ansöker om
tillstånd för anordnande av kameraövervakning. Den andra meningen förefaller dock avse
kameraövervakning som initieras av kommunal instans och att det i dessa ärenden behövs
ett förtydligande. Det är fastighetsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen som
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verkställer beslut, men det sker inte på kommunstyrelsens uppdrag. Därför bör denna text
omformuleras i kommunstyrelsens reglemente och det bör föras in i
samhällsbyggnadsnämndens reglemente att nämnden självständigt ansvarar för
kamerabevakningsfrågor inom kommunens fastigheter.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen ser inga problem att ändra i reglementena
utifrån yttrandet och föreslår följande: I KS reglemente: Kommunstyrelsen ansvarar för att
lämna yttrande enligt kamerabevakningslagen. Kommunstyrelsen ger
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i varje sådant enskilt ärende där tillstånd
beviljats, verkställa beslutet enligt lämnade villkor. Avseende kamerabevakningsfrågor
inom kommunens fastigheter ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för den delen, och inte
på kommunstyrelsens uppdrag. I SBN reglemente: NYTT: Nämnden ansvarar för
kamerabevakningsfrågor inom kommunens fastigheter, utan uppdrag från
kommunstyrelsen.
§5 NYTT: Kommunstyrelsen ansvarar för och beslutar om planbesked efter förslag från
samhällsbyggnadsnämnden. I sitt yttrande menar kommunstyrelsen att beslut om
planbesked är myndighetsutövning, där ansvaret helt ska vara
samhällsbyggnadsnämndens. Däremot ska det framgå att kommunstyrelsen ska få
möjlighet yttra sig i varje planbeskedsärende innan samhällsbyggnadsnämnden fattar
beslut. Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att beslut om planbesked
ligger i linje med samhällsbyggnadsnämndens yttrande och ser därmed inga problem med
ändringarna i de båda förslagen till nämndspecifika reglementen.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Bollebygds kommun, daterat 2021-01-28.
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