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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

003-13

Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015 §§ 17 och 18.
Ändrad av kommunfullmäktige den 16 mars 2016, § 53.
Inledande bestämmelser
1§
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i
detta reglemente.
I den mån inte annat föreskrivs i detta reglemente gäller bestämmelserna i gemensamt
reglemente för nämnder och styrelser i Nynäshamns kommun.
2§
Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Ledningsfunktion
3§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan.
Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder,
kommunala företag och kommunalförbund vilka kommunen är medlem i.
4§
Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt
1. leda utvecklingen av den kommunala demokratin,
2. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd,
3. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och
ekonomiskt,
4. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
samt
5. ha uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intresse i och i årliga beslut pröva om den verksamhet som bolaget
bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,
6. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade,
7. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna
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8. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap.
17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger
eller har intresse i, såsom att till exempel inför stämmor besluta om direktiv till
kommunens ombud.
Verksamhetsområde
Ekonomisk förvaltning
5§
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning i enlighet med de
föreskrifter kommunfullmäktige har meddelat. Medelsförvaltningen omfattar placering
och upplåning av medel.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning som inte ankommer på
annan nämnd. I kommunstyrelsens uppgift ingår bl a att
1. tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
2. handha egen donationsförvaltning och efter samtycke från annan nämnd placera
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, samt
3. ansvara för utdelning ur donationsfonder när detta inte ankommer på annan
nämnd.
Arbetsgivarpolitik
6§
Kommunstyrelsen är kommunens arbetsgivarorgan och har hand om kommunens
övergripande arbetsgivarpolitik.
7§
Kommunstyrelsen ska i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare handha att
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, utom vad gäller
lokala kollektivavtal som sluts med stöd av AB § 4 mom 5 samt AB § 13 mom 7b) om
annat uttag av övertid och mom 7c) om annat uttag av mertid,
2. förhandla och samverka på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt och avtal utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i
arbetslivet och i de fall som anges i första punkten inom andra nämnders
verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av författning, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
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4. utfärda bindande föreskrifter och riktlinjer samt råd och anvisningar beträffande
tolkning och tillämpning av författning, avtal och andra bestämmelser som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
5. själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
6. besluta om stridsåtgärd,
7. lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
8. avgöra frågor av gemensamt arbetsgivarpolitiskt intresse för kommunen och frågor av
principiell art eller som annars kan bedömas vara av nämndövergripande intresse, när
frågan rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, om
frågan inte är reglerad i författning eller kollektivavtal, samt
9. avgöra frågor av gemensamt arbetsgivarpolitiskt intresse för kommunen och frågor av
principiell art eller som annars kan bedömas vara av nämndövergripande intresse, när
frågan rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare även om
frågan är reglerad i författning eller kollektivavtal i det fall nämnden eller dess delegat
avser att göra avsteg från huvudregel eller praxis.
8§
Kommunstyrelsen har vidare att
1. anställa och entlediga övriga nämnders förvaltningschefer samt besluta om löne- och
anställningsförmåner för dessa.
2. anställa arbetstagare i tidsbegränsad anställning som avses i AB § 4 mom 3c,
3. avgöra frågor om ersättning till personalföreträdare i nämnder och styrelser,
4. handha och besluta i frågor om pension enligt AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL och
andra pensionsbestämmelser
5. handha och besluta i frågor rörande omställningsavtalet, KOM-KL
6. besluta om förflyttning, omplacering och vikariatsbeordrande av anställd till anställning
inom annan nämnds verksamhetsområde,
7. utöva arbetsgivarens befogenheter enligt AB § 14 om flexibel arbetstid,
8. utöva arbetsgivarens skyldigheter rörande gruppförsäkringar enligt kollektivavtal
(Avgiftsbefrielseförsäkring, AGS-KL, TFA-KL, TGL-KL m fl) och begravningshjälp
enligt AB eller andra avtal, samt
9. besluta om löneförmåner för fackligt förtroendevalda enligt 6 och 7 §§ lagen (1974:358)
om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och AFF.
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Förtroendevalda
9§
Handha och besluta i frågor om tolkning och tillämpning inom de riktlinjer och
bestämmelser rörande pensioner, försäkringar, arvoden och andra ersättningar till politiskt
förtroendevalda som fullmäktige fastställt.
Jämställdhet
10 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens nämndövergripande jämställdhetsarbete.
Arbetsmarknad och näringsliv
11 §
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd.
12 §
Kommunstyrelsen svarar för näringslivs- och sysselsättningsfrågor och åtgärder för
att allmänt främja näringslivet och sysselsättningen i kommunen.
Styrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och andra författningar på arbetsmarknadspolitikens område, såvida de inte ankommer på annan nämnd.
Plan- och byggnadsväsende
13 §
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt 3 kap. plan- och bygglagen
avseende översiktsplan.
Styrelsen svarar för ärenden om inlösen enligt plan- och bygglagen.
Styrelsen avger yttrande över förslag till fysiska planer enligt plan- och bygglagen som
endast omfattar mark i annan kommun.
Övergripande planering
14 §
Kommunstyrelsen har hand om
1. kommunens mark- och bostadspolitik, varvid styrelsen ska tillse att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
2. kommunens energiplanering, varvid styrelsen ska verka för att främja hushållningen
med energi, samt
3. kommunens trafikpolitik och infrastrukturfrågor.
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Exploatering
15 §
Kommunstyrelsen svarar för kommunens exploateringsverksamhet. Styrelsen har då att
tillse att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls.
När flera kommunala myndigheter är berörda av exploatering ska kommunstyrelsen
samordna de kommunala intressena och tillse att övriga kommunala myndigheter ges
möjlighet att bevaka sina intressen.
Kommunstyrelsen får inom mark- och exploateringsverksamhetens budgetramar hyra
lokaler, arrendera fastigheter och uppföra anläggningar och byggnader som behövs för
verksamheten.
Krisledning, försvar och beredskap
16 §
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd.
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
samt lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m m under höjd beredskap.
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt förordningen (2006:637) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap, om det inte ankommer på annan myndighet.
Styrelsen fullgör vidare kommunens uppgifter enligt hemvärnsförordningen.
Folkhälsofrågor
17 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens samlade folkhälsoarbete.
Övriga verksamheter
18 §
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i
arkivreglemente.
Kommunstyrelsen svarar vidare för
1. bostadsförsörjning och stöd till boendet om det inte ankommer på annan nämnd,
2. kvarvarande bostadslånefrågor enligt äldre författningar,
3. tomt- och småhuskön,
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4. ärenden om borgen om de inte ankommer på annan nämnd,
5. den kommungemensamma IT-verksamheten,
6. kommunens centrala informationsverksamhet,
7. kommunens anslagstavla,
8. tillvaratagande av kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor i de företag
och organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
9. ärenden om expropriation i vilka kommunen är sökande,
10. de kommunala förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits
åt annan nämnd samt
11. bidrag till samlingslokaler.
Kommunstyrelsen beslutar i ärenden angående tillämpning av taxor, avgifter eller andra
bestämmelser inom styrelsens verksamhetsområde.
Övertagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppgifter i vissa fall
19 §
Kommunstyrelsen bestämmer om rättigheter och skyldigheter för kommunen i ärenden där
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen som part.
Kommunstyrelsen utövar i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan
verksamhet som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden själv bedriver.
Delegering från kommunfullmäktige
Delegationer
20 §
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden
1. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit,
2. omsätta lån enligt riktlinjer,
3. på begäran av en nämnd ombudgetera för nämnden medgiven utgift för ett
investeringsobjekt när ombudgeteringen enbart beror på tidsförskjutning i genomförandet,
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4. inom de ramar kommunfullmäktige fastställer besluta om utlåning till aktiebolag i vilka
kommunen äger minst hälften av aktierna samt till helägda dotterbolag till dessa
aktiebolag,
5. inom de ramar kommunfullmäktige fastställer ingå borgen för aktiebolag i vilka
kommunen äger minst hälften av aktierna, för kommunalförbund i vilka kommunen är
medlem samt för helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund,
6. avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om yttrandet inte är av principiell
betydelse för den kommunala självstyrelsen,
7. avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige och är av principiell betydelse för
den kommunala självstyrelsen, om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på
ordinarie sammanträde med fullmäktige,
8. när kommunstyrelsen finner det behövligt för att tillvarata kommunens intressen, vid
offentlig auktion inköpa fast egendom i vilken kommunen har intecknad fordran eller
inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars infriande kommunen åtagit sig
ansvar,
9. ansökan om inlösen enligt plan- och bygglagen,
10. ansökan om expropriation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt,
11. förlängning och upphörande av avtalad tid för byggnadsskyldighets fullgörande enligt
exploateringsavtal eller avtal om fastighetsförsäljning godkänt av kommunfullmäktige,
12. godkännande av avtalsparts överlåtelse av exploateringsavtal och utbyte av säkerhet i
exploateringsavtal.
13. ingående av överenskommelser inom ramen för exploateringsavtal, samt
14. avvisning av ofullständigt medborgarförslag enligt arbetsordning för
kommunfullmäktige.
Rapporteringsskyldighet
21 §
Delegationsbeslut fattade med stöd av 20 § 5 ska redovisas för kommunfullmäktige.
Därutöver ska övriga delegationsbeslut, som enligt kommunstyrelsens mening är av större
vikt eller principiell beskaffenhet, redovisas för kommunfullmäktige.
Redovisningen ska skickas till kommunfullmäktige samtidigt som besluten expedieras.
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Organisation
Ordföranden
22 §
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
1. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, samt att
4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Kommunalråd
23 §
Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd.
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter
ett oppositionsråd och, om kommunfullmäktige så bestämmer, ytterligare kommunalråd
och oppositionsråd.

