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Kommunstyrelsens arbetsutskotts uppgifter 

Utskottet ska bereda ärenden innan beslut i kommunstyrelsen i den utsträckning 
som behövs och fatta beslut enligt den delegation som ges av kommunstyrelsen. 

Utskottet bereder ärenden inom budgetprocessen och fullgör kommunstyrelsens 
uppföljningsplikt av nämnder bolag och förbund. Utskottet utgör även 
personalutskott. 

a. Arbetsutskottet ska följa all verksamhet som kommunstyrelsen är direkt ansvarig 
för. Dessutom ska arbetsutskottet följa hur övriga verksamheters ekonomiska 
ställning utvecklas. 

b. Arbetsutskottet ska årligen ta fram en plan för sitt uppföljnings- och 
uppsiktsarbete. Planen innebär dialoger med verksamhetsområden, förbund och 
andra organisationer som via avtal utför uppgifter åt kommunen 

Syftet med dialogerna är att skapa gemensamma bilder och förståelse för 
varandra och för respektive nämnds/organisations nuläge, förutsättningar, 
utmaningar och framtid.  

c. Arbetsutskottet ska minst en gång per kvartal lämna en rapport till 
kommunstyrelsen om sitt arbete med uppsikten över de andra nämnderna, bolag 
och förbund. 

d. Arbetsutskottet ska årligen bereda det förslag till tidplan för budgetprocessen 
som kommunstyrelsen ska fastställa. 

e. Arbetsutskottet ska löpande under året vara budgetberedning och arbeta fram 
det budgetförslag som kommunstyrelsen ska överlämna till kommunfullmäktige 
för beslut. Arbetsutskottet ska ha den direkta kontakten med förvaltningen och 
dess olika verksamheter. I arbetet med att ta fram ett budgetförslag ska 
arbetsutskottet arbeta med en bredare förankring av budgetarbetet genom den 
breda budgetberedningen. 

  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2022-12-29 
 

 

Sida 

5(5) 

 

 

Ordföranden i arbetsutskottet  

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland arbetsutskottets 
ledamöter en ordförande samt en vice ordförande. 

Ersättarnas tjänstgöring i arbetsutskottet 

Ersättare har rätt att närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast då de 
tjänstgör. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in ersättare. 

Kallelse till sammanträde i arbetsutskottet  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 
ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 
arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen använder. I 
undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Ordföranden kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att kallelse och 
sammanträdeshandlingar kan skickas ut i pappersform till enskild förtroendevald. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den 
återstående ledamoten göra det. 

Arbetsutskottets sammanträden 

Kommunstyrelsen beslutar om datum för utskottets ordinarie sammanträden. 
Ordföranden i arbetsutskottet får besluta om att ändra datum när så behövs och att 
utlysa extra sammanträde när det finns skäl för det. 

Arbetsutskottet ska i tillämpliga delar följa reglerna i kommunstyrelsens reglemente 
§§ 31, 32, 33, och 34. 

Protokoll och justering 

Protokoll förs på ordförandens ansvar och ska ha formen av beslutsprotokoll.  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot på dag och tid som utskottet 
beslutar. 

Utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan den justeras. 

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren innan protokollet har justerats. 
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