ARBETSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT
Antagen av kommunstyrelsen 2004-11-03, § 266, med ändringar antagna av
kommunstyrelsen 2007-09-05, § 192, och 2010-08-18, § 230

UTSKOTTETS UPPGIFTER
§1
- Utskottet skall bereda de ärenden som skall handläggas av kommunstyrelsen.
I särskilda fall kan sådan beredning underlåtas.
- Utskottet skall besluta i de ärenden som framgår av kommunstyrelsens
delegationsordning samt de övriga ärenden som kommunstyrelsen på annat
sätt överlämnar till utskottet att handlägga.
- Utskottet skall fortlöpande ha överläggningar med nämndernas presidier
kring ekonomi och verksamhet.
- Utskottet skall ha det övergripande ansvaret för kommunens
organisationsutveckling.
- Utskottet skall utgöra kommunens budgetberedning.
- Utskottet skall med uppmärksamhet följa och bevaka samhälls- och
omvärldsfrågor och ta de initiativ som erfordras för att kommunstyrelsen skall
kunna fylla sin uppgift enligt gällande lagstiftning och kommunstyrelsens
reglemente.
- Arbetsutskottet får på begäran besluta att bistå andra kommuner och
landsting som drabbats av en extraordinär händelse enligt lag om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap (SFS 2006:544)
ARBETSFORMER
Utöver det som föreskrivs i ”Reglemente med föreskrifter om nämndernas
arbetsformer” gäller bestämmelserna nedan för kommunstyrelsen.
Sammansättning
§2
Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande innehar motsvarande poster i utskottet.
Ersättares tjänstgöring
§3
När utskottet utgör budgetberedning skall ersättare endast inkallas om
ordinarie ledamot under längre tid är förhindrad att tjänstgöra.
Arbetsformer vid beredning av ärenden för kommunstyrelsen
§4
Såvitt gäller utskottets beredning av ärenden för beslut i kommunstyrelsen
skall följande gälla:
- Ordföranden skall regelmässigt lägga fram förslag till beslut för utskottet.
- Efter överläggningar i utskottet redovisas utskottets förslag till beslut i
protokollet från utskottets sammanträde. Om enighet inte kan nås i utskottet
kan flera beslutsförslag redovisas.
- Utskottet kan avstå från att lägga fram beslutsförslag om det finns skäl för ett
sådant ställningstagande.
Rapportering
§5
Det åvilar utskottet att regelbundet rapportera till kommunstyrelsen om hur
utskottets arbete med de särskilda åliggandena enligt § 1, strecksats 3-7
fortlöper.
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