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Instruktion för kommunstyrelsens utskott
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2012, § 184, om inrättande av
mark- och exploateringsutskott under kommunstyrelsen med tillhörande
reglemente, upphävs från och med den 1 juli 2016.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
2. Kommunledningskontorets förslag till instruktion för kommunstyrelsens utskott
daterad den 24 mars 2016 antas att gälla från och med den 1 juli 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för
kommunstyrelsen, vilket hanteras i ett separat ärende. I det nya förslaget har
avsnittet om utskott tagits bort, eftersom det numera är upp till respektive nämnd
att reglera regelverket för sina utskott. Utskotten behöver alltså inte längre
omnämnas i det reglemente som antas av kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret har därför också tagit fram ett förslag till instruktion för
kommunstyrelsens utskott, vilken föreslås antas av kommunstyrelsen och är
jämförbart med de instruktioner som finns för jämställdhetsberedningen och de
kommunala råden.
Av instruktionen framgår vilka utskott kommunstyrelsen har, utskottens
sammansättning, ansvars- och verksamhetsområden samt arbetsformer. Utskottens
befogenheter att fatta beslut på delegation från kommunstyrelsen framgår dock inte
av instruktionen, utan av kommunstyrelsens delegationsordning.
Instruktionen har tagits fram utifrån bestämmelserna i nu gällande reglemente för
kommunstyrelsen, det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder, samt separata beslut om inrättande av mark- och exploateringsutskottet
och utbildningsutskottet.
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Beslutet om inrättande av och reglemente för mark- och exploateringsutskottet togs
år 2012 av kommunfullmäktige. Eftersom det inte längre är nödvändigt med
kommunfullmäktigebeslut vid inrättande av utskott föreslår
kommunledningskontoret att kommunfullmäktige ska upphäva det beslutet i
samband med att den nya instruktionen träder ikraft.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Lena Lundberg
Administrativ chef
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Instruktion för
kommunstyrelsens utskott

Kommunledningskontorets förslag den 24 mars 2016
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Instruktion för kommunstyrelsens utskott
Denna instruktion antogs av kommunstyrelsen den 12 april 2016, § xxx, och träder i kraft den 1 juli
2016.
Ändringshistorik
Datum

§

Dnr

Beslut

Ikraftträdande

§ 1 Kommunstyrelsens utskott
Inom kommunstyrelsen finns följande fyra utskott: arbetsutskottet, personalutskottet, mark- och
exploateringsutskottet och utbildningsutskottet.
§ 2 Ansvars- och verksamhetsområden
Arbetsutskottet
Arbetsutskottets uppgift är att bereda de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet
om beredning behövs.
Personalutskottet
Personalutskottet ska bereda, initiera och samordna strategiska personalfrågor, samt frågor om
förtroendevaldas villkor som inte ska hanteras av någon annan.
Mark- och exploateringsutskottet
Mark- och exploateringsutskottet ska behandla följande strategiska kommunala utvecklingsfrågor:
- markköp i enlighet med delegationsordningen.
- strategiska mark- och fastighetsinköp och försäljningar.
- etableringar av handel, företag, bostäder och dylikt.
- prioritering av markanvändning i strategiska lägen.
Utbildningsutskottet
Utbildningsutskottet ska:
- genom kommunledningskontorets utbildningsinspektion följa upp de samlade resultaten från
samtliga skolhuvudmän.
- följa upp kommunens modell för resurshantering.
- främja samverkan mellan skolhuvudmännen.
- följa upp skolhuvudmännens kvalitetsarbete.
- följa kommunens samverkan med högskolan.
- följa utvecklingen av kompetensmatchning gentemot näringslivet.
Utskottens befogenhet att fatta beslut i olika ärenden framgår av kommunstyrelsens
delegationsordning.
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§ 3 Sammansättning
Utskotten har följande antal ledamöter och ersättare:
- Arbetsutskottet
8 ledamöter, 6 ersättare
- Personalutskottet
5 ledamöter
- Mark- och exploateringsutskottet
5 ledamöter
- Utbildningsutskottet
5 ledamöter
För respektive utskott ska kommunstyrelsen, bland utskottets ledamöter, välja en ordförande och en
vice ordförande. Dessa utgör utskottets presidium.
Kommunstyrelsen kan tillsätta insynsplatser i arbetsutskottet för partier som saknar representation i det
utskottet.
§ 4 Arbetsformer
Bestämmelserna i §§ 6-11 och 14-18 i Gemensamt reglemente för Eskilstuna kommuns nämnder gäller
på motsvarande sätt för utskotten som för nämnderna.
_____

