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Gäller från och med 2021-04-01.  
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente 
för nämnderna i Bollebygds kommun, och styrmodell för Bollebygds kommun gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
 
Verksamhetsområde 
 
§ 1 Ledningsfunktion 
Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige kommunens ledande politiska instans. 
Styrelsen har ett helhetsansvar för att leda, samordna och följa kommunens verksamheter, 
utveckling och ekonomiska ställning med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha fokus på utveckling av kommungemensamma frågor, 
strategisk styrning och stöd, samt ska med uppmärksamhet följa den verksamhet som 
bedrivs i de andra nämnderna i kommunen.  
 
I styrelsens ledningsfunktion ligger att leda, samordna och besluta om: 

• utveckling av den lokala demokratin och medborgarinflytande, 
• övergripande kvalitetsarbete, 
• personalpolitik, 
• den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, 
• strategiska miljö-/klimat-/hållbarhets- och naturvårdsfrågor, 
• mark- och bostadspolitik, 
• informationsverksamhet, 
• omvärldsrelationer av betydelse för kommunens utveckling, 
• trafikplanering som berör flera kommuner, 
• lokalresursplanering,  
• köp av mark och fastighet i enlighet med fastställd budget antagen av 

kommunfullmäktige, 
• försäljning av mark och fastighet i de ärenden som samhällsbyggnadsnämnden inte 

ansvarar för enligt sitt reglemente, 1  
• strategiska bredbandsfrågor och laddinfrastruktur, 
• övergripande energiplanering samt främjande av energihushållning,  
• turism och besöksnäring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 I samhällsbyggnadsnämndens reglemente: försäljning av mark och fastighet då försäljning 
avser att verkställa ett sedan tidigare fattat beslut. 



 3 (6) 
 

 
§ 2 Styrfunktion 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 
 

• leda arbetet med övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten, 

• lägga förslag till fullmäktige i frågor som inte är annan nämnds ansvar, 
• övervaka att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi 

efterlevs och att kommunens löpande förvaltning är rationell och ekonomisk, 
• ansvara för att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 
• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden 
av betydelse för kommunen, 

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i kommunalförbund eller gemensamma 
nämnder där kommunen är medlem, vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också avseende övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen, 

• tillvarata kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande 
sammanträden i de företag och andra organisationer som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i. 
 

 
§ 3 Ekonomisk förvaltning 
Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunala medelsförvaltningen enligt fullmäktiges 
föreskrifter. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften 
ingår också att bevaka att kommunens fordringar och skulder betalas i tid samt att de 
åtgärder som behövs följs för att driva in förfallna fordringar.  
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att: 
 

• underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån det inte är 
annan nämnds ansvar, 

• se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
• vara ansvarig för egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
• ha övergripande ansvar för upphandlings- och inköpsfrågor. 

 
 
§ 4 Personalpolitik 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska personal- och lönepolitik. 
 
Kommunstyrelsen är kommunens personalinstans, och ska ha hand om frågor som rör 
förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och medarbetarna och har i det 
sammanhanget att: 
 

• med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal, reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och medarbetarna, 
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• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 
utom vad gäller 11-14 § och 38 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
(MBL) inom andra nämnders verksamhetsområden, 

• besluta om stridsåtgärder, 
• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och medarbetarna,  
• själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som rör 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och medarbetarna, 
• lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen om vissa kommunala befogenheter. 

 
Kommunstyrelsen anställer en kommunchef som ska ha den ledande ställningen bland 
de anställda och vara direkt underställd styrelsen. Kommunchefens uppgifter fastställs 
närmare i en särskild instruktion. 
 
Kommunstyrelsen anställer, efter samråd med berörda nämnder, förvaltningschefer för 
kommunens förvaltningar och utformar deras anställningsvillkor. 
 
Kommunstyrelsen avslutar kommunchefs och förvaltningschefers anställning.   
 
Kommunstyrelsen ska också: 
• samordna personaladministration och verka för personalförsörjning och 

personalutveckling, ledarförsörjning och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor, 
företagshälsovård och jämställdhetsfrågor, 

• ge råd och hjälp i arbetsgivarpolitiska frågor, 
• fastställa och utveckla lönepolitiken, 
• ansvara och besluta i frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelser rörande 

pensioner, försäkringar, arvoden och andra ersättningar till kommunens förtroende-
valda, 

• ansvara och besluta i frågor om pensioner och avtalsförsäkringar, 
• besluta om förflyttning/omplacering av anställda mellan nämnder samt beslut om 

avsked, uppsägning av personliga skäl och disciplinär åtgärd.  
 
 
§ 5 Plan- och byggnadsväsende samt miljö- och hälsoskyddsområdet 
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta kommunens 
översiktsplan och dess fördjupningar, detaljplaner, områdesbestämmelser och planprogram.  
 
Kommunstyrelsen initierar aktualitetsförklaring av kommunens översiktsplan. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för och beslutar om planprioritering och exploateringsavtal. 
  
Kommunstyrelsen beslutar om att markanvisning ska ske. För projekt av strategisk eller 
principiell betydelse, beslutar kommunstyrelsen även om val av tilldelningsmetod samt 
godkänner program inför markanvisning. 
 
Kommunstyrelsen yttrar sig över förslag till fysiska planer, enligt plan- och bygglagen samt 
miljöbalken, som omfattar mark och vatten som berör flera kommuner. 
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§ 6 Kommunstyrelsens särskilda uppgifter 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för: 

• kommunens digitala anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för 
kommunens externa och interna webbplats, 

• att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls 
tillgänglig på lagstadgat sätt, 

• näringslivspolitiska frågor och åtgärder för att allmänt främja näringslivet i 
kommunen, 

• ärenden rörande tillstånd att använda kommunens vapen enligt lag (1970:498) om 
skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar, 

• att lämna yttrande enligt kamerabevakningslag (2018:1200). Kommunstyrelsen ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i varje sådant enskilt ärende där tillstånd 
beviljats, verkställa beslutet enligt lämnade villkor. Avseende kamerabevaknings-
frågor inom kommunens fastigheter ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för den 
delen, och inte på kommunstyrelsens uppdrag. 

• de uppgifter som enligt lag ska verkställas av den kommunala nämnden inom 
räddningstjänsten om inte detta lagts på annan instans, 

• IT-strategiska frågor, 
• att samordna kommunens folkhälsoarbete, 
• övergripande kollektivtrafikplanering, färdtjänst, riksfärdtjänst och andra 

samhällsbetalda resor, 
• GIS (geografiska informationssystem) som ett verktyg för service och tjänster internt 

samt för tjänster till allmänhet och företag,  
• de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 

nämnd. 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
kommunens arkivreglemente. 
 
Då yttrande begärs från flera nämnder inom kommunen är det kommunstyrelsens ansvar att 
samordna ett svar från kommunen efter att ha inhämtat övriga nämnders synpunkter. 
 
 
§ 7 Delegering från fullmäktige 
I följande grupper av ärenden delegeras till kommunstyrelsen rätt att:  
 

• ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt 
med särskild hänsyn till de föreskrifter om säkerheten som kommunfullmäktige 
fastställt, 

• ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 
• besluta kommunstyrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt, 
• lämna yttrande för kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse 

för det kommunala självstyret. Styrelsen får också besluta i sistnämnda slag av 
yttranden om remisstiden inte tillåter att yttrandet behandlas på ordinarie 
sammanträde med fullmäktige. 

• meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om liknande 
förebyggande åtgärder mot brand, i enlighet med 2 kap 7 § Förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor. 
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Sammansättning 
 
§ 8 Styrelsen 
Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunfullmäktige utser bland 
ledamöterna en ordförande, en 1:a vice ordförande och en 2:a vice ordförande.  
 
Av kommunstyrelsens ledamöter ska det antal ledamöter som fullmäktige beslutar ägna hela 
eller del av sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 
 
§ 9 Förvaltning 
Under kommunstyrelsen lyder kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen ansvarar, 
inom sitt verksamhetsområde, för och leder arbetet som utförs av kommunstyrelse-
förvaltningen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef, tillika kommunchef, som inför 
nämnden är ansvarig för verksamheten. Kommunstyrelsen har personalansvaret inom sitt 
ansvarsområde, inklusive för kommunchefen. 
 
Kommunchefen är ansvarig för hela kommunens förvaltning och arbetar på direkt uppdrag 
av den politiska ledningen. 
 
Kommunstyrelsen får utfärda riktlinjer för kommunstyrelseförvaltningen och dess personal.  
 
§ 10 Ordföranden (kommunalråd) 
Kommunstyrelsens ordförande har ansvar att: 

• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens förvaltningar, 
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheterna och ta initiativ i dessa 
frågor, 

• representera kommunstyrelsen vid uppvaktning hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i särskilda fall. 

 
Då kommunstyrelsens 1:a vice ordförande tillika är oppositionsråd ska följande gälla: Vid 
kommunstyrelsens ordförandes frånvaro gäller att under de första 30 dagarnas frånvaro 
träder kommunstyrelsens 1:a vice ordförande in som tillförordnad ordförande. Skulle från-
varon pågå under längre period än 30 dagar träder kommunstyrelsens 2:a vice ordförande in 
som tillförordnad ordförande under den tid som frånvaron pågår. 

 
§ 11 Arbetsutskott   
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Utskottet utses av kommunstyrelsen 
och består av tre ledamöter, företrädesvis de som av kommunfullmäktige valts till 
ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer 
bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i sin helhet ska beredas av arbetsutskottet 
om beredning behövs. Utskottet får överlämna ett ärende till kommunstyrelsen utan eget 
förslag till beslut. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än 
hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
Vid utskottssammanträden ska protokoll skrivas. 
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