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Utöver det som föreskrivs om utskott i kommunallagen samt i 

kommunstyrelsens reglemente gäller bestämmelserna i denna instruktion. 

Utskottets uppgifter 
§ 1 

Kommunstyrelsens utskott för stöd och service ska hantera 

operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska 

området. 

Utskottets uppdrag omfattar att med uppmärksamhet följa, 

informera sig om samt till kommunstyrelsen bereda ärenden 

avseende den operativa driften inom fastighet, lokalvård, 

måltid/kost, stadsbyggnad, park, gata, VA, IT/telefoni samt 

reception/stadshusservice. Utskottets uppdrag omfattar inte frågor 

avseende investeringar eller ärenden av principiell eller strategisk 

vikt för kommunen.  

Utskottets uppdrag omfattar inte beslut eller beredning av 

investeringar om dessa inte är direkt hänförliga till den operativa 

driften, exempelvis investering i ny maskin för driftsåtgärder. 

 

Delegation från kommunstyrelsen 
§ 2 

Utskottets befogenheter att fatta beslut på delegation från 

kommunstyrelsen framgår inte av den här instruktionen, utan av 

kommunstyrelsens delegationsbestämmelser. 

 

Arbetsformer 
§ 3 

Utskottets arbetsformer regleras i första hand i paragraf om utskott 

i kommunstyrelsens reglemente. I andra hand gäller de 

arbetsformer som gäller för kommunstyrelsen och som framgår av 

kommunstyrelsens reglemente, i den utsträckning de är 

tillämpliga. 

 

Sammansättning 
§ 4 

Utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare som väljs 

bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Ersättare har 

närvarorätt vid utskottets sammanträden.  
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För utskottet för stöd och service får en ordförande, en förste vice 

ordförande och en andre vice ordförande utses. Kommunstyrelsen väljer 

ordförande samt övriga ledamöter och ersättare till utskottet. 

Ekonomisk ersättning 
§ 5 

Utskottets ledamöter och ersättare har rätt till ekonomisk 

ersättning i enlighet med de bestämmelser om ekonomisk 

ersättning som kommunfullmäktige har beslutat om. Den 

ekonomiska ersättningen finansieras av kommunstyrelsen. 

 


