Bilaga KA 2011.25.3
Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-18

Reglemente för koncernberedningen i Malung-Sälens kommun
Utöver vad som föreskrivs enligt kommunallagen, aktiebolagslagen och speciallagar
samt enligt respektive bolagsordning och enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv, så
gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Beredningens ansvar
1§
Det åligger koncernberedningen i Malung-Sälens kommun att säkerställa samverkan
och samarbete inom kommunens verksamheter samt att möjliggöra och utveckla
kommunstyrelsens lagstadgade förvaltningskontroll i förhållande till kommunens helt
eller delvis ägda bolag.
Verksamheten ska bedrivas på sådant vis att den främjar utvecklingen av den lokala
demokratin, försvarar människors lika värde och sätter medborgarnas perspektiv i fokus.
Uppgifter
2§
Inom sitt ansvarsområde har koncernberedningen följande generella uppgifter.
•

möjliggöra ökad samverkan och ökat samarbete inom koncernen, för att uppnå
ökad effektivitet, tillväxt och utveckling.

•

på erforderligt vis bidra till att kommunövergripande politiska avvägningar kan
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag.

3§
Förutom beredningens generella uppgifter enligt ovan ska beredningen även uppfylla
följande specifika uppgifter inom sitt verksamhetsområde.
•

Koncernberedningen är ett samrådande och beredande organ för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott,


i ärenden som sammanhör med kommunstyrelsens uppföljningsoch tillsynsansvar, enligt kommunallagen.



gällande koncernens strategiska utvecklingsarbete, utifrån bolagens
verksamheter samt utifrån respektive styrelses fastställda mål och
planer.



i frågor kring koncernens ekonomiska förvaltning, med avseende på
bl.a. låneskuld, ställda säkerheter och likvidplanering

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Plusgiro: 3 43 41–8 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

•

•



i att utveckla koncernens gemensamma styrdokument, utifrån lag
och förordning, kommunfullmäktiges fastställda program och policys
samt utifrån direktiv och uppdrag.



gällande intern och extern kommunikation, information och marknadsföring.

Koncernberedningen kan, i särskild fråga, vara beredande organ för kommunstyrelsen i övergripande frågor som även berör bolagens verksamheter i egenskap
av helägda eller delägda kommunala bolag, utifrån följande begränsningar.


Koncernberedningen har inte behörighet och befogenhet att ingå
bindande beslut för respektive styrelse.



Koncernberedningen utgör inte moderbolag och är inte överordnad
respektive bolags styrelse.

Koncernberedningen får fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen överlämnar till beredningen.
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Arbetsordning för koncernberedningen i Malung-Sälens kommun
Arbetsformer
1 § Ledning
Koncernberedningen leds av kommunstyrelsens ordförande.
2 § Sammansättning
I koncernberedningen ingår den verkställande direktören i respektive bolag.
Kommunchefen ska ingå i koncernberedningen, och är beredningens ansvariga tjänsteman.
Kommunstyrelsens ordförande äger rätt att även kalla berörda bolags ordföranden,
vice ordföranden och styrelser samt förvaltningschefer, ledamöter i kommunstyrelsens
arbetsutskott, ordföranden i nämnder, beredande tjänstemän och sakkunniga till möte
med koncernberedningen.
Oppositionsrådet har insynsplats i koncernberedningen.
3 § Överläggning med koncernberedningen
Kommunstyrelsens ordförande kallar koncernberedningen till överläggning.
Koncernberedningen ska kallas till överläggning vid minst tre (3) tillfällen per år.
Respektive verkställande direktör och respektive bolags styrelse kan begära att koncernberedningen ska kallas till överläggning.
Kallelse till överläggning ska ske med minst 14 dagars varsel. Kortare varseltid kan användas om samtliga verkställande direktörer kallats personligen och om minst två verkställande direktörer kan närvara, förutom kommunstyrelsens ordförande.
4 § Ärenden
Kommunstyrelsens ordförande bestämmer vilka ärenden som upptas på beredningens
ärendelista.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kan i beslut uppdra till eller överlåta på koncernberedningen att bereda en viss fråga eller ett
visst ärende.
Respektive verkställande direktör och respektive bolags styrelse kan anmäla ärende
för behandling i koncernberedningen.
5 § Avgörande
Koncernberedningen kan anmäla sin åsikt i ärenden eller fråga som ska avgöras av
annat organ. En sådan anmälning av åsikt ska vara skriftlig och ska vara tecknas av
ordföranden.
6 § Dokumentation
Koncernberedningens ärendehantering ska kunna följas genom löpande minnesanteckningar.
Koncernberedningens minnesanteckningar ska delges kommunfullmäktige genom
meddelande till kommunstyrelsens arbetsutskott.
7 § Arvode
För deltagande vid överläggning med koncernberedningen utgår inget särskilt arvode.
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