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Instruktion 
 
 
 

      

Instruktion till Kommunstyrelsens  
Personalutskott 

Beslut och ändringsregister 
KS 2015-03-24 § 00 /  Dnr 15KS114 / Att gälla från 2015-03-24 

Ett personalutskott har inrättats under kommunstyrelsen. Utöver vad som fö-
reskrivs i kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente om utskott gäller 
bestämmelserna i denna instruktion. 

Inledning 

1 §  

Personalutskottet är ett beredande och beslutande organ under  
kommunstyrelsen. Utskottet ska bereda ärenden till kommunstyrelsen inom 
utskottets verksamhetsområde och ska besluta i sådana ärenden som har dele-
gerats till utskottet.  

Verksamhet 

2 §  

Utskottet ska särskilt ansvara för kommunstyrelsens åtaganden inom de områ-
den som anges i kommunstyrelsens reglemente under rubriken arbetsgivaran-
svar: 

1. Övergripande arbetsgivar- arbetsmiljö- och personalpolitiska frågor 

2. Löne- och pensionspolitik 

3. Utveckling och samordning av kommunens personalpolitik och perso-
naladministration 

Utskottet ska även bevaka och bereda frågor som rör 

1. Kompetensförsörjning 

2. Arbetsmiljöfrågor 
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3. Jämställdhet och likabehandling 

4. Integration 

Delegering från kommunstyrelsen 

3 §  

Beslutanderätt som delegerats till utskottet framgår av kommunstyrelsens de-
legationsordning.  

Delegerad beslutanderätt får inte nyttjas i följande ärenden: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av kommunstyrelsen i dess helhet eller av full-
mäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av prin-
cipiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
kommunstyrelsen, och 

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Ärenden i vilka beslutanderätten delegerats till utskottet får överlämnas till 
kommunstyrelsen för avgörande om det finns särskilda skäl för detta. Utskot-
tet får inte vidaredelegera beslutanderätt som delegerats till dem av kommun-
styrelsen.  

Utskottets arbetsformer 

Utskottets sammansättning 

4 §  

Personalutskottet ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 0 ersättare.  

Kommunstyrelsen kan besluta om att upplåta insynsplatser för ledamöter i 
kommunstyrelsen som representerar partier som inte är representerad med 
ordinarie ledamöter.  

Avgår en ledamot eller en ledamot med insynsplats från utskottet ska kom-
munstyrelsen förrätta fyllnadsval.  

Närvaro och yttranderätt m.m. 

5 §  
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Ledamöter med insynsplats har rätt att delta i överläggningarna, dock inte att 
få sin mening antecknad till protokollet eller att delta i beslutsfattandet. 

Sammanträdestider och beslutanderätt 

6 §  

Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två av le-
damöterna begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

Kallelsen och föredragningslistan 

7 §  

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman-
trädet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sam-
manträdesdagen.  

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifo-
gas kallelsen. 

Om särskilda skäl finns får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde 
ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Ordförande m.m. 

8 §  

Kommunstyrelsen väljer bland ledamöterna i utskottet en ordförande samt 
högst två vice ordförande, att tjänstgöra den tid för vilken de blivit valda som 
ledamöter i kommunstyrelsen. 

Protokollets justering 

9 §  

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
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Reservationer 

10 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Anmälan av delegationsbeslut 

11 § 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 
Brådskande delegationsbeslut av ordföranden eller annan ledamot ska alltid 
anmälas vid kommunstyrelsen nästa sammanträde. 
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