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Reglemente för Hylte kommun 
 

Reglemente för kommunstyrelsen  
 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och i 
Reglemente med föreskrifter om arbetsformer för nämnderna i Hylte 
kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

Ledningsfunktionen 

§ 1 

Kommunstyrelsen utövar under kommunfullmäktige den övergripande politiska styrningen 
över kommunens totala verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling, planering och uppföljning av 
kommunens totala verksamhet och resursutnyttjande. 
 
Kommunstyrelsen leder och ansvarar för att kommunens olika verksamheter bedrivs effektivt 
och i enlighet med fastlagda mål och riktlinjer. 
 
Genom kontinuerlig uppföljning av kommunens olika verksamheter ska kommunstyrelsen 
följa hur resurserna utnyttjas samt förelägga behörigt politiskt organ förslag till åtgärder när 
uppföljningen visar att det är nödvändigt. 
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger också att leda och samordna bl.a. 

- utvecklingen av den kommunala demokratin 

- personalpolitiken 

- tillväxtpolitiken 

- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 

- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls 
samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

- ansvar för infrastruktur av IT och telefonisystem  

- kommunens strategiska informationsverksamhet  

- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet och att effektivisera 
administrationen 

- utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation 

- kommunens internationella arbete 

- upphandlingsverksamhet 

 
Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa 

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen 

- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas 
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- den kommunala hälso- och sjukvårdens mål och verka för en god kommunal hälso- och 
sjukvård 

- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 

- näringslivspolitiken  

- en god kulturverksamhet i kommunen  

- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning ur ett strategiskt och 
infrastrukturellt perspektiv  

- utvecklingen av brukarinflytande  

 
Styrfunktionen 

§ 2 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor 
som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

- övervaka att de mål och planer för verksamheten och ekonomi som fullmäktige har 
fastställt följs samt att kommunens löpande förvaltning sköts rationellt och ekonomiskt 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i. Detta gäller främst ändamål, ekonomi och hur uppställda 
direktiv följs men också övriga förhållanden av betydelse för kommunen   

- ta till vara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

 
Kommunstyrelsens övergripande verksamheter 

Ekonomisk förvaltning 

§ 3 

Kommunstyrelsen ska ansvara över kommunens medelsförvaltning och följa de föreskrifter 
som fullmäktige har beslutat om för detta.  

 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster kommer in och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

 

Kommunstyrelsen ska se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar också över övrig ekonomisk förvaltning. 
 
Personalpolitik 

§ 4 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika personalutskott.  

 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunstyrelsen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bl.a.  
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- utarbeta riktlinjer inom det personalpolitiska området 
- utveckla kommunens förslagsverksamhet 
- anställa kontorschefer och arbetstagare på särskilt visstidsförordnande  
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
- besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden mellan kontoren 
- besluta om stridsåtgärd 
- i övrigt besluta i personalfrågor som inte upptagits i avsnittet om personalpolitik i 

arbetsordning för nämnder och styrelser 
- ansvara för det övergripande löneöversynsarbetet. 

 
Tillväxtpolitik 

§ 5 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens tillväxtpolitik. Tillväxtutskottet är ett 
direktberedande utskott under kommunstyrelsen som bereder och samordnar tillväxtfrågorna. 
 
Tillväxtfrågor 
 
Tillväxtutskottet ska: 
- Bereda ärenden som rör kommunens lokala tillväxtstrategi 
 
Strategiska planfrågor 
 
Tillväxtutskottet ska: 
- Besluta om yttranden över andra kommuners fördjupade översiktsplaner  
- Bereda ärenden som rör kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner 
- Bereda ärenden som rör yttranden över andra kommuners översiktsplaner 
- Bereda ärenden som rör detaljplaner som handläggs med utökade planförfaranden 
- Bereda ärenden som rör kommunens bostadsförsörjningsprogram 
- Ansvara för planprioriteringar 
 
Strategiska markförvarv 
 
Tillväxtutskottet ska: 
- Bereda mark och exploateringsärenden. 
 
Strategiska infrastrukturfrågor 
 
Tillväxtutskottet ska: 
- Bereda yttranden av principiell betydelse rörande kollektivtrafik och infrastruktur 
- Bereda ärenden som rör kommunens handlingsplan för digital infrastruktur. Till exempel 

frågor om samhällsbyggande, fiberutbyggnad och smarta städer. 
- Ansvara för kontakt och dialog med myndigheter såsom Trafikverket i frågor på strategisk 

nivå 
- Ansvara för strategiska kollektivtrafikfrågor 
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Strategiska näringslivsfrågor 
 
Tillväxtutskottet ska: 
- Bereda ärenden som rör kommunens näringslivstrategi 
- Följa utvecklingen av det lokala näringslivet 
 
Internationella frågor 
 
Tillväxtutskottet ska: 
- Bereda internationella frågor och projekt 
 
Hållbarhetsfrågor 
 
Tillväxtutskottet ska: 
- Bereda frågor som rör social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
 
Arbetsformer 
 
Tillväxtutskottet samråder med nämnderna kring tillväxtfrågor. Tillväxtutskottet har mandat 
att ge uppdrag till kontoren och begära yttranden från nämnderna. Tillväxtutskottet går under 
samma jurisdiktion som kommunstyrelsen gällande mark-, plan- och exploateringsfrågor. 
 

Kommunråd  

§ 6 

Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande ska vara kommunråd. 
 
Kommunråden ska vara tillgängliga för allmänheten och ägna den tid åt uppdraget som är 
motiverat av bestämmelserna i reglemente för ersättning till förtroendevald. 
 

Uppgifter enligt speciallagstiftning  

§ 7 

Kommunstyrelsen är räddningsnämnd. Räddningsnämnden har eget reglemente.  

 

Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som ansvarar för 
räddningstjänsten.  

 

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden har eget reglemente. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som enligt Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 
fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för kommunens krisledning. 

 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i enlighet med arkivlagen (1990:782). Närmare 
föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente. 
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Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin verksamhet 
och förfogar över. 
 

Kommunstyrelsen har ansvar för uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585).  

 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och Lag om 
riksfärdtjänst (SFS 1997:735). 

 

Övrig verksamhet 

§ 8 

Kommunstyrelsen har vidare ansvar för 

- kommunens anslagstavla 
- ärenden angående kommunens heraldiska vapen och grafiska profil  
- bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 

planläggning och byggnation  
- prioritering i planfrågor 
- bevakning av kollektivtrafik  
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd 
- konsumentvägledning  
- samordning av kommunens långsiktiga lokalbehov 
- att leda och ansvara för nybyggnadsverksamhet och större ombyggnader av kommunens 

fastigheter 
- att främja energihushållning samt leda och samordna den kommunala energiplaneringen 
- kommunens visselblåsarfunktion 
- kommunens fordonssamordning 

 
Dessutom ska kommunstyrelsen avge yttranden  

- enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230)  

 
 
Delegering från kommunfullmäktige 

§ 9 

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden 

- uppta lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt 
beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit 

- köpa, försälja, riva, byta, expropriera (tvångsinlösa) eller, med stöd av plan- och 
bygglagen, lösa in fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt. Detta ska ske inom 
den kostnadsram och de riktlinjer för belopp och villkor i övrigt som kommunfullmäktige 
fastställt. Försäljning av tomter för villabebyggelse ansvarar dock 
samhällsbyggnadsnämnden för.  

- föra kommunens talan och träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och sluta annat avtal 
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- avge yttrande som kommunfullmäktige har som uppgift att svara på, om inte yttrandet är 
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen enligt kommunallagen 6 kap § 
38. 

- kommunstyrelsen får dock besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige 

- utöva den kommunala vetorätten avseende tillstånd till vindkraftverk enligt 16 kap § 4 § 
miljöbalken.  

- godkänna en avvikelse upp till 10 procent (%) mot en investerings budget vid en 
upphandling. 

 

Information 

§ 10 
Kommunstyrelsen ska lämna information till allmänheten och näringsidkare om sin 
verksamhet i syfte att underlätta samspelet mellan dessa och nämnden.  
 
Arbetsformer 

§ 11 
Bestämmelser om nämndens arbetsformer finns i Arbetsordning för nämnder och styrelser.  
 
Ansvar och avrapporteringsskyldighet 

§ 12 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i kommunens reglementen. 
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt, genom utfallsprognoser, rapportera till fullmäktige hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.  
 
Förvaltning 

§ 13 

Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningskontoret. I mark-, exploaterings- och 
planfrågor är kommunstyrelsens förvaltning samhällsbyggnadskontoret.  
_________________________________________ 
Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-19 § 99 
Reviderat av kommunfullmäktige 2007-06-20 § 36, 2008-03-27 § 13, 2009-10-01 § 54,  
  2011-11-17 § 82, 2012-04-19 § 30, 2014-06-18 § 28, 
 2015-03-26 § 7, 2016-11-24 § 147, 2017-04-27 § 67, 

2019-03-14 § 24, 2022-06-16 § 58, 2022-11-15 § 116, 
2022-12-07 §139 
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