Formerna för kommunstyrelseberedningens arbete.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 15 oktober 2018 att samtliga dåvarande
beredningar skall upphöra förutom arbetsutskottet. Samma skulle gälla för dåvarande utskott,
förutom arbetsgivarutskottet och arbetsutskottet som skall finns kvar.
Samtidigt beslutades att kommunstyrelsens arbetssätt skall förändras på så sätt att styrelsen,
förutom att hålla formella beslutssammanträden som sker i dag, även sammanträder för att
diskutera ärenden av mer principiell som i ett senare skede ska behandlas av kommunstyrelsen i
dess funktion som beslutande församling. Utgångspunkten är att kommunstyrelsen ska
sammanträda i den mer informella beredningsfunktionen med samma frekvens som
kommunstyrelsen gör i sin beslutande funktion.
I denna kommunstyrelseberedning ingår kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och
beredningsansvariga kommunalråd. Vid dessa sammanträden förs inga formella protokoll utan
endast minnesanteckningar.
Syftet är att under beredningsprocessen delge samtliga ledamöter och ersättare relevant
information och ta fasta på synpunkter och frågor som uppkommer vid diskussioner inför vidare
handläggning av ärenden.
Vid beredningens sammanträden ska endast ärenden av principiell karaktär behandlas.
Ärenden av principiell karaktär är sådana som


Innebär stora ekonomiska konsekvenser eller åtaganden för kommunen.



Ger information om stadens och bolagens ekonomiska läge och utveckling ur ett
ekonomiskt perspektiv.



Är av komplicerad natur innehållsmässigt.



Är av komplicerad natur politiskt.



Har stort medialt intresse.

För vissa av de ärenden som beredningen ska behandla ligger beslut i kommunstyrelsen längre
fram i tiden. För andra ärenden är avsikten att kommunstyrelsen ska fatta beslut inom kort. I
dessa ärenden kan det finnas ett beslutsunderlag från stadskontoret tillgängligt vid beredningens
sammanträde. Stadskontoret ska också vara berett att biträda kommunstyrelseberedningen med
föredragningar rörande de ärenden som beredningen ska behandla.

De ärenden som beredningen kommer att behandla kan vara av olika karaktär. Kallelsen till
beredningens sammanträden bör vara strukturerad efter de beredningsansvarsområden som faller
på respektive kommunalråd.
Ett förslag till sammanträdestider för beredningen har tagits fram, vilket bilägges.

Det föreslås att kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna i ärendet redovisade former och sammanträdestider för
kommunstyrelseberedningen.
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