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Bestämmelser för kommunstyrelsens allmänna utskott, AU
Allmänna utskottet, AU, har till uppgift att:
- fullgöra kommunstyrelsens uppgift inom personalpolitiken och vara
kommunens övergripande arbetsgivarorgan
- utgöra kommunstyrelsens organ för organisationsfrågor, uppföljning och
utvärdering av genomförda förändringar
- leda det kommunala krishanteringsarbetet
- fatta beslut i ärenden som delegerats från kommunstyrelsen
- vara Folkhälsoråd
- utveckla det övergripande arbetet med social hållbarhet

Internt stöd inom olika specialistområden och generella administrativa
funktioner
Allmänna utskottet ska också, enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning, ansvara
för internt stöd inom olika specialistområden och generella administrativa funktioner.
Följande grundläggande utgångspunkter ska gälla för allmänna utskottet:
- gemensam uppgift för funktionerna är att ge stöd och hjälp till den övriga kommunala
organisationen
- hög grad av samordning för att säkerställa helhetssyn, effektivitet, professionalitet och
kvalitet.

Allmänna utskottet ansvarar inom sitt ansvarsområde för:
-

beslut om verksamhetsplan och budget
delårsbokslut
verksamhetsberättelse
årsredovisning
månadsrapporter
måluppföljning enligt styrkortet i enlighet med den ordinarie ledningsprocessen
uppföljning av verksamhet, ekonomi och kvalitet
strategisk inriktning av verksamheterna
förändring av verksamhetsområdesorganisation
start och nedläggning av verksamhet
åtgärder med anledning av revisionsanmärkning
upphandlingar

o Det övergripande ansvaret för utskottet är att leda, utveckla, driva och följa upp
verksamheterna inom sitt ansvarsområde. Utskottet har också ett uppföljningsansvar för
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trygghet och säkerhet, folkhälsofrågor, Ung i Väsby (som en del av folkhälsofrågorna),
diskrimineringslagstiftningens tillämpning, jämställdhet, barnrätt, nationella
minoriteter och Fair Trade City, Innebörden av detta är att nämnder med respektive
kontor regelmässigt rapporterar till utskottet. Utskottet kan ta initiativ och bjuda in/kalla
berörda enheter i de fall utskottet finner behov av detta.

Sammansättning och arbetsformer
Sammansättningen i utskottet skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare,
vilka väljs av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande till utskottet.
Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande när allmänna utskottet, i
egenskap av delegat, utövar krisledningsuppgifter.
Om ordföranden p g a sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag fullgör vice ordföranden ordförandens uppgifter.
Icke tjänstgörande ersättare äger rätt att delta i överläggningarna vid utskottets
sammanträde och få sin mening antecknad till protokollet.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet
bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
skall fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden
skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två
ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
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