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Allmänna uppgifter
1§
Kommunallagen innehåller föreskrifter om kommunstyrelsen.
Härutöver gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Ekonomisk förvaltning
2§
Styrelsen svarar för stadens budget, medelsförvaltning och redovisning i enlighet med de föreskrifter kommunfullmäktige meddelat. Det tillkommer därvid styrelsen att
1. utöva ledningen av stadens kassa- och räkenskapsväsen,
2. utfärda tillämpningsanvisningar till de regler om ekonomisk förvaltning
som beslutats av kommunfullmäktige,
3. svara för stadens likviditetshantering, upplåning och skuldförvaltning,
4. lämna lån och teckna borgen för sådana ändamål som staden får tillgodose,
5. svara för samordning och samverkan vad avser den finansiella planeringen, likviditetshanteringen och riskexponeringen inom kommunkoncernen,
6. förvalta tillgångarna i de stiftelser (fonder) som står under stadens vård,
om donationsbestämmelserna inte föreskriver annat, samt handha administrationen av dessa stiftelser,
7. under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden
intill en beloppsgräns på 10 miljoner kronor per förvärv.
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Personalpolitik
3§
Styrelsen är stadens centrala arbetsgivarpart och personalorgan. I detta ingår
att även vara stadens pensionsmyndighet.
Styrelsen skall ha hand om kommunövergripande frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid
bl. a. att
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar
ankommer på annan,
2. förhandla på stadens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt, utom vad gäller förhandling enligt 11-14 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet, om förhandlingen avser annan nämnds verksamhetsområde,
3. besluta om stridsåtgärd,
4. lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen,
5. utöva stadens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och
besluta i alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt
fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
6. för staden avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning,
avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan staden som
arbetsgivare och dess arbetstagare samt att utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,
7. besluta i ärenden rörande pensionsavtal och vissa individuella anställningskontrakt,
8. utse chefer för stadens förvaltningar samt utse vikarier för cheferna för
längre tid än sex månader.
Styrelsens befogenheter enligt 7 och 8 omfattar inte fastställande av lön och
andra anställningsvillkor för stadsrevisor och utseende av stadsrevisor.
Kommunövergripande uppgifter inom stadsdelsnämndernas verksamhet
4§
I den mån det inte ankommer på fullmäktige eller annan nämnd har styrelsen
att besluta i frågor som rör hela stadens verksamhet. Därvid är styrelsen i
kommunövergripande frågor socialnämnd samt sådan nämnd som i övrigt
skall svara för uppgifter enligt särskilda författningar.
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Styrelsen har vidare att inom stadsdelsnämndernas uppgiftsområde utfärda
anvisningar och riktlinjer som behövs med hänsyn till kravet på likabehandling av kommunmedlemmarna.
5§
Styrelsen skall leda och samordna stadens integrations- och demokratiarbete
samt samordna stadens brottsförebyggande arbete.
Övriga uppgifter
6§
I den omfattning fullmäktige särskilt beslutat har styrelsen hand om uppgifter
som rör
1. samordningen av den kommunala förvaltningens lokalförsörjning och
lokalhantering,
2. uppföljningen av anbudsupphandling och konkurrens,
3. uppföljningen av stadens kvalitetsarbete och arbete med brukarinflytande,
4. kommunövergripande frågor om stadens informationsteknologi,
5. samordningen av den strategiska inriktningen på infrastruktur-, markoch miljöfrågorna på kommunövergripande nivå.
Styrelsen svarar för stadens centrala informationsverksamhet.
Styrelsen fullgör även de uppgifter i övrigt som fullmäktige lämnat över till
styrelsen samt har hand om de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som
inte uppdragits åt annan nämnd.
7§
Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i
övrigt tillvarata stadens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som staden helt eller delvis äger eller
annars har intresse i.
Personuppgiftsansvar
8§
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som styrelsen behandlar i sin verksamhet.
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Yttrande i kommunfullmäktiges ställe
9§
Styrelsen får avge yttrande som ankommer på fullmäktige om inte yttrandet är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Styrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
Förvaltningsorganisation
10 §
Under styrelsen lyder stadsledningskontoret, vars chef är stadsdirektören, samt
fullmäktiges och styrelsens kansli, vars chef är stadssekreteraren. Till styrelsen är också rotlar och partikanslier knutna.
Ledamöter och ersättare
11 §
Styrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare.
Ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandattid
räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde
då val av styrelse förrättas nästa gång.
Ordförande och vice ordförande
12 §
Kommunfullmäktige skall bland styrelsens ledamöter välja en ordförande
samt en eller flera vice ordförande för den tid fullmäktige bestämmer.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan närvara vid ett sammanträde med styrelsen, utser styrelsen en annan ledamot att för tillfället vara
ordförande. Tills valet har förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
13 §
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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Borgarråds föredragningsskyldighet
14 §
Ärende i styrelsen skall föredragas av borgarråd enligt av styrelsen fastställd
rotelindelning.
Om borgarråd är förhindrad att föredraga ärende, får styrelsen uppdraga åt
annan att föredraga ärendet.
Styrelsen bestämmer ordningen för beredning och föredragning av sådant
ärende som ej upptagits i rotelindelningen.
Om borgarråd, som ej är ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, uttalar
från styrelsens beslut avvikande mening, skall den antecknas i protokollet.
Sekreterare
15 §
Såsom sekreterare hos styrelsen tjänstgör stadssekreteraren. Vid förfall för
denne utses sekreterare av styrelsens ordförande.
Styrelsens sammanträden
16 §
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
17 §
Fullmäktiges ordförande och vice ordförande samt borgarråd utan föredragningsskyldighet får, även om de inte är ledamöter i styrelsen, närvara vid styrelsens sammanträden och deltaga i överläggningarna men ej i besluten.
18 §
I den mån inte styrelsen för särskilt fall beslutar annat får stadsdirektören och
stadssekreteraren deltaga i styrelsens överläggningar. Stadssekreteraren har
därvid att framställa erinringar från rättslig synpunkt.
Kallelse och föredragningslista m.m.
19 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen skall senast dagen före sammanträdet på lämpligt sätt tillställas
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde
skall ledamoten med längst tjänstgöringstid göra detta.
20 §
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall
bifogas kallelsen. Uppkommer fråga om ändring av eller tillägg till föredragningslistan gäller vad styrelsen beslutar därom.
Anmälan av hinder samt ersättarnas tjänstgöring
21 §
Förhinder för ledamot att närvara vid sammanträde skall i god tid meddelas
fullmäktiges och styrelsens kansli som har att inkalla ersättare.
Ersättarna kallas in och tjänstgör i den ordning som fastställts vid valet av
dem.
För ersättarnas tjänstgöring gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i
kommunallagen och i arbetsordningen för kommunfullmäktige om ersättares
tjänstgöring i fullmäktige.
22 §
En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt
att delta i överläggningarna och att anteckna sin mening till protokollet (ersättaryttrande) i den ordning som sägs i 25 §.
Protokollsjustering
23 §
Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot. Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
Reservation och särskilt uttalande
24 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
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25 §
En ledamot som deltagit i överläggningen i ett ärende har rätt att anteckna sin
mening i protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om uttalandet och dess
huvudsakliga innebörd skall göras innan sammanträdet avslutas.
I övrigt gäller det som föreskrivs om reservation i 24 §.
Undertecknande av skrivelser m.m.
26 §
Skrivelser från styrelsen skall på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder
vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. På
samma sätt undertecknas och kontrasigneras avtal och liknande handlingar.
Styrelsen får även uppdraga åt borgarråd eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet eller den som utses därtill.
Tryckning av utlåtanden och valmemorial
27 §
Styrelsens utlåtanden jämte skiljaktiga meningar samt valmemorial skall
tryckas i fortlöpande nummerordning för året.
Ett exemplar av utlåtande och valmemorial skall, såvitt möjligt, överlämnas
till varje ledamot och ersättare i fullmäktige före det sammanträde då ärendet
avses bli behandlat av fullmäktige.
Delgivning
28 §
Behörig att ta emot delgivning på styrelsens vägnar är, förutom ordföranden,
registratorerna vid fullmäktiges och styrelsens kansli samt den som enligt
särskilt beslut av styrelsen är behörig därtill.
________________

