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Reglemente för kommunstyrelsen
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för
kommunstyrelsen och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Arbetsformer
Sammansättning
l§
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Presidium
2§
Bland kommunstyrelsens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice
ordförande och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans kommunstyrelsens
presidium.

Utskott och beredningar
Utskott
3§
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 7 ledamöter
och 7 ersättare.
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett festivalutskott som ska ha hand om ärenden gällande
Östersjöfestivalen. Festivalutskottet ska bestå av 3 ledamöter.
Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.
Beredningar
4§
Kommunstyrelsen ska utse de beredningar som behövs för att bedriva kommunstyrelsens arbete
på ett effektivt sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden.
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Arbetsordningen för styrelse och nämnder
5§
Kommunstyrelsen har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse
och nämnder.

Kommunstyrelsens uppgifter
Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
6§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i
kommunala bolag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen
och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som
inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter
som framgår av KL och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
7§
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning
mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och
ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
8§
Kommunstyrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i
målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag
eller författning,
4. ha ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor i kommunen,
5. ha hand om kommunövergripande system, där ibland kommunens ekonomisystem,
dokument- och ärendehanteringssystem, epostsystem och förtroendemannaregister,

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kommunstyrelsen

6. besluta om instruktion för kommundirektören,
7. hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar
som behövs,
8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
9. ansvara för utformningen och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar,
10. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
12. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med
KL,
13. verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutar annat, och
14. leda arbetet med och samordna bland annat
- utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekologiskt, ekonomiskt och social
synvinkel,
- den översiktliga planeringen av mark och vatten,
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
- energiplaneringen samt främja energihushållningen,
- utvecklingen av infrastruktur, kollektivtrafik och kommunikation i vid bemärkelse,
- arbetet med att effektivisera och utveckla administrationen, och
- utvecklingen av brukarinflytandet.
Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden
som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas.
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss
av sådana ärenden.
Bolag och stiftelser
9§
Kommunstyrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamhet i de bolag, föreningar och stiftelser som kommunen
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse
för kommunen,
2. ansvara för att det tas beslut om ägardirektiv till bolagen och att dessa kontinuerligt hålls
uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och ledningarna i bolag,
ekonomiska föreningar och stiftelser,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§
KL är uppfyllda beträffande de bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser som kommunen
äger eller har intresse i,
5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i aktiebolag som
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen
att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder, och
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6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de bolag och föreningar som kommunen delvis äger eller annars
har intresse i.
Kommunalförbund
10 §
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommunstyrelsen ska två gånger årligen bereda kommunalförbund som kommunen är medlem
i möjlighet att informera kommunstyrelsen om verksamhetens utveckling och samråda om
aktuella frågor inom verksamheten.
Ekonomi och medelsförvaltning
11 §
Kommunstyrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige meddelad
finanspolicy för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i
rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån inte detta ansvar
åvilar annan nämnd eller kommunalt bolag,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, och
- förvalta kommunens konstinnehav,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning,
6. ansvara för upphandlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde samt
kommunövergripande upphandlingar, övriga upphandlingar av principiell vikt och
upphandlingar som sker samordnat med annan,
7. i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser, och
8. handlägga och besluta om bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens ansvarsområden.
Delegering från kommunfullmäktige
12 §
Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande, konvertering och inlösning av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
kommunfullmäktige fastställt,
2. borgenshantering inom kommunfullmäktiges beslutade borgensram och de riktlinjer som
kommunfullmäktige fastställt,
3. på begäran av nämnd fatta igångsättningsbeslut för investeringsprojekt då
bruttoinvesteringsutgiften för projektet är sju miljoner kronor och högre eller då
driftskostnadspåverkan brutto är en miljon kronor och högre,

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kommunstyrelsen

4. på begäran av nämnd lämna godkännandebeslut att entreprenadavtal får tecknas vid
investeringsprojekt där bruttoinvesteringsutgiften är sju miljoner kronor och högre eller då
driftskostnadspåverkan brutto är en miljon kronor och högre,
5. kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt,
6. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom eller
tillgodose kommunens behov på motsvarande sätt, om inte detta åvilar annan nämnd,
7. köp, försäljning, byte och gåva av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering,
expropriation och inlösning med stöd av plan- och bygglagen, allt inom av
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och
villkor i övrigt,
8. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat avtal,
9. inom sina ansvarsområden fatta beslut i skadeståndsärenden,
10. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och övriga grafiska frågor,
11. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200), och
12. avgivande av yttranden enligt hemvärnsförordningen (1997:146),
Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när
dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid
handläggning av yttrandet.
Personalansvar
13 §
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom Karlshamns kommun.
Kommunstyrelsen har hand om alla personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor.
Kommunstyrelsen ansvarar därmed för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. övergripande organisationsfrågor,
5. personalförsörjning,
6. besluta om stridsåtgärd,
7. svara för information till kommunens personal,
8. motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, och
9. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
14 §
Kommunstyrelsen ska
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1. övervaka att av kommunfullmäktiges fastställda mål, planer och program för verksamheten
samt ekonomin efterlevs och följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastställda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. en gång årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt
9 kap, 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda
program och direktiv, och
7. två gånger varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av motioner
som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av kommunfullmäktige.

Särskilda uppgifter
Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
16 §
Kommunstyrelsen ansvarar för att det, i enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, inför
varje ny mandatperiod utarbetas en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.
Planen skall underställas kommunfullmäktige för godkännande.
Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig och krigsfara m.m.
Arkivmyndighet
18 §
Kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats
19 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.
Författningssamling
20 §
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till
att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Alkohol, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
21 §
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Kommunstyrelsen ansvarar för handläggningen av ärenden som gäller
alkoholserveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Kommunstyrelsen är lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen
(1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).
Receptfria läkemedel
22 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kontroll av näringsidkare som anmält till Läkemedelsverket att
de bedriver handel med receptfria läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Automatspel och lotteri
23 §
Kommunstyrelsen ansvarar för att lämna yttranden enligt lagen (1982:636) om anordnande av
visst automatspel.
Kommunstyrelsen ansvara för handläggningen av ärenden som gäller registrering av lotteri
enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138).
Kommunstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt spellagen för sådana lotterier som avses i 6 kap.
9 §.
Fastighetsförvaltning
24 §
Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltning, innefattande utbyggnad, upprustning, avveckling,
drift och underhåll, av kommunens fastigheter om inte detta åvilar annan nämnd. Med fastighet
avses både mark, och fastighetstillbehör (byggnader, andra anläggningar, skog m.m.).
Kommunstyrelsen ansvarar för genomförande av ny-, om- och tillbyggnad av byggnader och
andra anläggningar efter beslut av kommunfullmäktige om anvisande av anslag för
byggnadsärende.
Kommunstyrelsen ansvarar för stöd till samlingslokaler.
Intern service
25 §
Kommunstyrelsen ansvarar för intern service i form av måltidsverksamheten och
serviceverksamheten.
Sotningsverksamhet
26 §
Kommunstyrelsen ansvarar för drift av sotningsverksamheten. Myndighetsutövningen gällnade
sotning ankommer på Räddningstjänsten Blekinge Väst.
Övriga verksamhetsområden
27 §
Kommunstyrelsen har vidare ansvar för följande verksamhetsområden:
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1. strategiska frågor för en hållbar samhällsplanering vad avser infrastruktur, logistik, IT,
exploatering, miljö, energi, klimat, folkhälsa, mångfald, delaktighet och trygghet,
2. bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning
och byggnadsprojekt m.m.,
3. bidra till en positiv utveckling av näringslivet,
4. marknadsföring av kommunens verksamheter och centrala informationsverksamhet,
5. turistverksamhet,
6. östersjöfestivalen och andra evenemang av större omfattning,
7. övergripande regionala, nationella och internationella kontakter samt medverkan i projekt,
8. främjande av digitaliseringen som ett led i verksamhetsutvecklingen,
9. framtagande av kommunövergripande styrdokument och styrdokument inom
kommunstyrelsens verksamheter,
10. tillhandahållande av juridisk rådgivning till kommunfullmäktige, nämnder och helägda
kommunala bolag,
11. nämndadministrationen,
12. servicecenter,
13. konsumentrådgivning, och
14. energi- och klimatrådgivning.

Övriga uppgifter
Processbehörighet
28 §
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden,
om inte någon annan nämnd ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige beslutar att själva föra talan i målet.
Demokrati och medborgarinflytande
29 §
Kommunstyrelsen ska medverka till utvecklingen av den lokala demokratin och att
medborgarnas perspektiv är i fokus. Kommunstyrelsen ska samverka med den som nyttjar dess
tjänster.
Uppdrag och verksamhet
30 §
Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Kommunstyrelsen ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att kommunstyrelsen ska fullgöra, samt verka
för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Organisation inom verksamhetsområdet
31 §
Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till
av kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten.
Behandling av personuppgifter
32 §
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Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
dess verksamhet. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i
kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i
kommunfullmäktige samt hos kommunfullmäktigeberedningar.
Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige
33 §
Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Kommunstyrelsen ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som
kommunfullmäktige lämnat till kommunstyrelsen i reglemente och genom finansbemyndigande.
Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts kommunstyrelsen
enligt speciallag.
Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den
fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
samordnar även övriga nämnders redovisning.
Information och samråd
34 §
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten
till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan
nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Kommunstyrelsen beslutar om formerna för samrådet.
Kommunstyrelsen ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.
Medborgarförslag
30 §
Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till kommunstyrelsen att fatta beslut, ska
om möjligt beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget
väcktes i kommunfullmäktige.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar
även övriga nämnders redovisning.
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Kommunstyrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag
får närvara när kommunstyrelsen behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när
beslut fattas.

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsen ordförande
35 §
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
1. närmast under kommunstyrelsen utöva uppsikt över hela nämndorganisationen,
2. uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och
effektivitet samt att ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,
kommunala bolag och kommunalförbund, och
4. representera kommunstyrelsen vid uppvakningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunalråd och oppositionsråd
Kommunalråd
36 §
Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett kommunalråd.
Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
Oppositionsråd
37 §
Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett oppositionsråd.
Kommunfullmäktige beslutar om oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.

