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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Oskar Anlend 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-12-01   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS616 003 

 

 

Bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Bestämmelser för kommunstyrelsens 
ekonomiutskott. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2010 § 364 att inrätta 
kommunstyrelsens ekonomiutskott för beredning av budget samt vissa andra 
ekonomiskt relaterade ärenden till styrelsen. Utskottet ska behandla 
personalpolitiska principfrågor, samt fullgör därtill uppgifter vid rekrytering 
av kommundirektör enligt en särskilt fastställd process.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2022 § 46 om att införa en ny 
politisk organisation enligt demokratiberedningens förslag. Den nya 
organisationen som träder i kraft den 1 januari 2023 medför att 
bestämmelserna för kommunstyrelsens ekonomiutskott nu revideras. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 1 december 2022 
 Bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott, 1 december 

2022 
 Gällande bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott  
 Gällande bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott med 

markeringar med anledning av ändringsförslag 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2010 § 364 att inrätta 
kommunstyrelsens ekonomiutskott för beredning av budget samt vissa andra 
ekonomiskt relaterade ärenden till styrelsen. Utskottet ska behandla 
personalpolitiska principfrågor, samt fullgör därtill uppgifter vid rekrytering 
av kommundirektör enligt en särskilt fastställd process 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2022 § 46 om att införa en ny 
politisk organisation enligt demokratiberedningens förslag. Den nya 
organisationen som träder i kraft den 1 januari 2023 medför att 
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bestämmelserna för kommunstyrelsens ekonomiutskott nu revideras. I 
enlighet med demokratiberedningens förslag så föreslås sammansättningen 
för kommunstyrelsens ekonomiutskott att bestå av fem ordinarie ledamöter 
och inga ersättare. 
 
Utskottet föreslås få rätt att adjungera personer från partier som inte är 
representerade i utskottet. Adjungerade skulle få närvaro- och yttranderätt 
men inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Adjungerade behöver 
inte vara ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Utskottet ska även i fortsättningen utgöra forum för samråd, ömsesidig 
dialog och information i tidiga skeden mellan kommunstyrelsen och 
förvaltningen. Under pågående budgetprocess ska ekonomiutskottet vid två 
tillfällen informera kommunstyrelsen om arbetets fortskridande. 
 
Den 24 november 2022 § 410 beslutade kommunstyrelsen att revidera 
Processbeskrivning för rekrytering av kommundirektör och sektorschef. 
Kommunstyrelsens ekonomiutskott kommer nu att i rekryteringsprocessen 
tillsammans med personalchef ta fram kravspecifikationen vid tillsättandet 
av en ny kommundirektör. 
 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärd 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Utvecklingsfunktionen, 2022-12-01, Dnr 2022KS616

 

Bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott 
 

§ 1 
 

Inom kommunstyrelsen ska finnas Kommunstyrelsens ekonomiutskott för beredning av 
budget samt vissa andra ekonomiskt relaterade ärenden till styrelsen. Utskottet ska 
behandla personalpolitiska principfrågor, samt fullgör därtill uppgifter enligt särskilt 
fastställd process, bilaga 1. 

 
Utskottet ska även utgöra forum för samråd, ömsesidig dialog och information i tidiga 
skeden mellan kommunstyrelsen och förvaltningen. 

 
§ 2 

 
Utskottet består av 5 ledamöter. 

 
Avgår en ledamot i utskottet ska fyllnadsval förrättas av kommunstyrelsen snarast. 

 
§ 3 

 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid, ska styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 
§ 4 

 
Utskottet äger rätt att adjungera personer från partier som inte är representerade i 
utskottet. Adjungerade har närvaro- och yttranderätt men inte rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. Adjungerade behöver inte vara ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen. 

 
Avgår en person som utskottet har adjungerat får utskottet adjungera annan person från 
samma parti. 

 
Vid fullgörande av uppgifter på det personalpolitiska området enligt § 1 deltar endast 
ordinarie ledamöter. 

 
§ 5 

 
Under pågående budgetprocess ska ekonomiutskottet vid två tillfällen informera 
kommunstyrelsen om arbetets fortskridande. 
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Utvecklingsfunktionen, 2022-12-01, Dnr 2022KS616
 

§ 6 
 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 
 
Vid sammanträdena ska anteckningar skrivas. Anteckningarna undertecknas av 
ordföranden och sektorschefen. 
 
Ordföranden, eller vid förfall för denne, vice ordföranden, undertecknar handlingar för 
utskottets räkning. 
 
Bilaga 1: Process för tillsättande av kommundirektör och sektorschef  
 
Antagna av kommunstyrelsen 2023-01-12 § XX
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Utvecklingsfunktionen, 2022-12-01, Dnr 2022KS616

 Bilaga till bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott 
 
 

Processbeskrivning för rekrytering av kommundirektör och sektorschef 
 

Kommundirektör Sektorschef 
 

Del i process Deltagare Roll Del i process Deltagare Roll 

Kravspec. PC + EKU Deltar Kravspec. KD Beslutar 

Annons PC På uppdrag av KR Annons KD Med stöd från PC 
Information till KR 

Urval KR Gör urval med stöd från PC Urval KD Gör urval 

Intervju KR Genomför intervjuer med stöd från PC Intervju KD Information till KR 

KR Tar fram förslag på slutkandidat med 
stöd från PC 

KD Tar fram förslag på slutkandidat Förslag 

FLG + Fack Träffar slutkandidat 

Förslag 

KR + FLG + Fack Träffar slutkandidat 

Beslut KS Beslutar Beslut KD Beslutar efter samråd med KR 

KS= Kommunstyrelse, KR= Kommunalråd, EKU= Ekonomiutskott, KD= Kommundirektör, FLG= Förvaltningens ledningsgrupp, PC= Personalchef.
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Bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott 
 

§ 1 
 

Inom kommunstyrelsen ska finnas Kommunstyrelsens ekonomiutskott för beredning av 
budget samt vissa andra ekonomiskt relaterade ärenden till styrelsen. Utskottet ska 
behandla personalpolitiska principfrågor utifrån det personalpolitiska programmet, samt 
fullgör därtill uppgifter enligt särskilt fastställd process, bilaga 1. 

 
Utskottet ska även utgöra forum för samråd, ömsesidig dialog och information i tidiga 
skeden mellan kommunstyrelsen och förvaltningen beträffande sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd, sektorn för socialtjänst, ekonomi- och upphandlingsfunktionen, 
personalfunktionen samt utvecklingsfunktionen. 

 
§ 2 

 
Utskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

 
§ 3 

 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid, ska styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som er- 
sättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 
§ 4 

 
Ersättare har rätt att närvara vid utskottets sammanträden. Ersättarna har vidare rätt att 
delta i överläggningarna men inte att få sin mening antecknad till protokollet. Samma rätt 
gäller välfärdsnämndens ordförande. 

 
Vid fullgörande av uppgifter på det personalpolitiska området enligt § 1 deltar endast 
ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare. 

 
§ 5 

 
Under pågående budgetprocess ska ekonomiutskottet vid två tillfällen informera 
kommunstyrelsen om arbetets fortskridande. 

 
§ 6 

 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 

 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 

 
Vid sammanträdena ska anteckningar skrivas. Anteckningarna undertecknas av 
ordföranden och sektorschefen. 

 
Ordföranden, eller vid förfall för denne, vice ordföranden, undertecknar handlingar för 
utskottets räkning. 

 
Bilaga: Process för tillsättande av kommundirektör och sektorschef 

 
 

Antagna av kommunstyrelsen 2018-08-27, § 329, reviderade 2019-02-07, § 50 
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PROCESS FÖR TILLSÄTTANDE AV KOMMUNDIREKTÖR OCH SEKTORSCHEF 
 

Kommundirektör Sektorschef 
 
Del i process Gäller Deltagare Politisk roll Del i process Gäller Deltagare Politisk roll 

T.o.m. 
2014-12-31 PC + LG + KR Deltar T.o.m. 

2014-12-31 KD + LG + SL + KR Deltar  
Kravspec. Fr.o.m. 

2015-01-01 PC + LG + EKU Deltar 

 
Kravspec. Fr.o.m. 

2015-01-01 
KD + LG + SL + 
EKU Deltar 

T.o.m. 
2014-12-31 PC Information till KR T.o.m. 

2014-12-31 PC Information till KR  
Annons Fr.o.m. 

2015-01-01 PC Information till 
EKU 

 
Annons Fr.o.m. 

2015-01-01 PC Information till EKU 

T.o.m. 
2014-12-31 PC + KR Information till KR T.o.m. 

2014-12-31 KD + PC + KR Information till KR  
Urval Fr.o.m. 

2015-01-01 PC + EKU Information till 
EKU 

 
Urval Fr.o.m. 

2015-01-01 KD + PC + EKU Information till EKU 

T.o.m. 
2014-12-31 LG + Fack + KR Deltar T.o.m. 

2014-12-31 
LG + SL + Fack + 
KR Information till KR  

Intervju Fr.o.m. 
2015-01-01 LG + Fack + EKU Deltar 

 
Intervju Fr.o.m. 

2015-01-01 
LG + SL + Fack 
EKU 

 
Information till EKU 

T.o.m. 
2014-12-31 

PC + LG + Fack + 
KR Deltar T.o.m. 

2014-12-31 KD + PC + KR Information till KR  
Förslag Fr.o.m. 

2015-01-01 
PC + LG + Fack + 
EKU Deltar 

 
Förslag Fr.o.m. 

2015-01-01 
KD + PC 
EKU 

 
Information till EKU 

T.o.m. 
2014-12-31 KS Beslutar T.o.m. 

2014-12-31 KD Information till KR  
Beslut Fr.o.m. 

2015-01-01 KS Beslutar 

 
Beslut Fr.o.m. 

2015-01-01 KD Information till EKU 

KS= Kommunstyrelse, KR= Kommunalråd, EKU= Ekonomiutskott, KD= Kommundirektör, LG= Förvaltningens ledningsgrupp, PC= Personalchef, SL= Sektorsledning 
I de delar där EKU deltar sker detta på jämbördig nivå med övriga ingående aktörer.
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Bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott 
 

§ 1 
 

Inom kommunstyrelsen ska finnas Kommunstyrelsens ekonomiutskott för beredning av 
budget samt vissa andra ekonomiskt relaterade ärenden till styrelsen. Utskottet ska 
behandla personalpolitiska principfrågor utifrån det personalpolitiska programmet, samt 
fullgör därtill uppgifter enligt särskilt fastställd process, bilaga 1. 

 
Utskottet ska även utgöra forum för samråd, ömsesidig dialog och information i tidiga 
skeden mellan kommunstyrelsen och förvaltningen beträffande sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd, sektorn för socialtjänst, ekonomi- och upphandlingsfunktionen, 
personalfunktionen samt utvecklingsfunktionen. 

 
§ 2 

 
Utskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Avgår en ledamot i utskottet ska fyllnadsval förrättas av kommunstyrelsen snarast. 

 
§ 3 

 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid, ska styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som er- 
sättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 
§ 4 

 
Ersättare har rätt att närvara vid utskottets sammanträden. Ersättarna har vidare rätt att 
delta i överläggningarna men inte att få sin mening antecknad till protokollet. Samma rätt 
gäller välfärdsnämndens ordförande. 

 
Vid fullgörande av uppgifter på det personalpolitiska området enligt § 1 deltar endast 
ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare. 
 
Utskottet äger rätt att adjungera personer från partier som inte är representerade i 
utskottet. Adjungerade har närvaro- och yttranderätt men inte rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet eller i ärendet om samrådsförslag som bereds till 
kommunstyrelsen. Adjungerade behöver inte vara ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen. 

 
Avgår en person som utskottet har adjungerat får utskottet adjungera annan person från 
samma parti. 

 
Vid fullgörande av uppgifter på det personalpolitiska området enligt § 1 deltar endast 
ordinarie ledamöter. 

 
§ 5 

 
Under pågående budgetprocess ska ekonomiutskottet vid två tillfällen informera 
kommunstyrelsen om arbetets fortskridande. 
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§ 6 

 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 

 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 
 
Vid sammanträdena ska anteckningar skrivas. Anteckningarna undertecknas av 
ordföranden och sektorschefen. 
 
Ordföranden, eller vid förfall för denne, vice ordföranden, undertecknar handlingar för 
utskottets räkning. 
 
Bilaga: Process för tillsättande av kommundirektör och sektorschef 
 
 
Antagna av kommunstyrelsen 2018-08-27, § 329, reviderade 2019-02-07, § 50 
 
 
Bilaga 1: Process för tillsättande av kommundirektör och sektorschef  
 
Antagna av kommunstyrelsen 2023-01-12 § XX 
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PROCESS FÖR TILLSÄTTANDE AV KOMMUNDIREKTÖR OCH SEKTORSCHEF 
 

Kommundirektör Sektorschef 
 
Del i process Gäller Deltagare Politisk roll Del i process Gäller Deltagare Politisk roll 

T.o.m. 
2014-12-31 PC + LG + KR Deltar T.o.m. 

2014-12-31 KD + LG + SL + KR Deltar  
Kravspec. Fr.o.m. 

2015-01-01 PC + LG + EKU Deltar 

 
Kravspec. Fr.o.m. 

2015-01-01 
KD + LG + SL + 
EKU Deltar 

T.o.m. 
2014-12-31 PC Information till KR T.o.m. 

2014-12-31 PC Information till KR  
Annons Fr.o.m. 

2015-01-01 PC Information till 
EKU 

 
Annons Fr.o.m. 

2015-01-01 PC Information till EKU 

T.o.m. 
2014-12-31 PC + KR Information till KR T.o.m. 

2014-12-31 KD + PC + KR Information till KR  
Urval Fr.o.m. 

2015-01-01 PC + EKU Information till 
EKU 

 
Urval Fr.o.m. 

2015-01-01 KD + PC + EKU Information till EKU 

T.o.m. 
2014-12-31 LG + Fack + KR Deltar T.o.m. 

2014-12-31 
LG + SL + Fack + 
KR Information till KR  

Intervju Fr.o.m. 
2015-01-01 LG + Fack + EKU Deltar 

 
Intervju Fr.o.m. 

2015-01-01 
LG + SL + Fack 
EKU 

 
Information till EKU 

T.o.m. 
2014-12-31 

PC + LG + Fack + 
KR Deltar T.o.m. 

2014-12-31 KD + PC + KR Information till KR  
Förslag Fr.o.m. 

2015-01-01 
PC + LG + Fack + 
EKU Deltar 

 
Förslag Fr.o.m. 

2015-01-01 
KD + PC 
EKU 

 
Information till EKU 

T.o.m. 
2014-12-31 KS Beslutar T.o.m. 

2014-12-31 KD Information till KR  
Beslut Fr.o.m. 

2015-01-01 KS Beslutar 

 
Beslut Fr.o.m. 

2015-01-01 KD Information till EKU 

KS= Kommunstyrelse, KR= Kommunalråd, EKU= Ekonomiutskott, KD= Kommundirektör, LG= Förvaltningens ledningsgrupp, PC= Personalchef, SL= Sektorsledning 
I de delar där EKU deltar sker detta på jämbördig nivå med övriga ingående aktörer. 
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 Bilaga till bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott 

 
 

Processbeskrivning för rekrytering av kommundirektör och sektorschef 
 

Kommundirektör Sektorschef 
 

Del i process Deltagare Roll Del i process Deltagare Roll 

Kravspec. PC + EKU Deltar Kravspec. KD Beslutar 

Annons PC På uppdrag av KR Annons KD Med stöd från PC 
Information till KR 

Urval KR Gör urval med stöd från PC Urval KD Gör urval 

Intervju KR Genomför intervjuer med stöd från PC Intervju KD Information till KR 

KR Tar fram förslag på slutkandidat med 
stöd från PC 

KD Tar fram förslag på slutkandidat Förslag 

FLG + Fack Träffar slutkandidat 

Förslag 

KR + FLG + Fack Träffar slutkandidat 

Beslut KS Beslutar Beslut KD Beslutar efter samråd med KR 

KS= Kommunstyrelse, KR= Kommunalråd, EKU= Ekonomiutskott, KD= Kommundirektör, FLG= Förvaltningens ledningsgrupp, PC= Personalchef. 

Page 258 of 618




