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Reglemente för ärendeberedningen inom Malung-Sälens
kommun
1 § Uppdrag
Ärendeberedningen ansvarar för planering, fördelning och uppföljning av
vissa ärenden och politiska beslut inom Malung-Sälens kommun.
Ärendeberedningen har som uppdrag att ansvara för att ärende av
övergripande eller principiell karaktär samt ärende där Malung-Sälens
kommun givits tillfälle att avge yttrande eller göra ställningstagande ges en
strategisk, effektiv, sammanhållen, koncernövergripande och transparent
beredning.
Ärendeberedningen har att i sitt arbete bevaka att ärenden bereds i
överensstämmelse med Styrmodell för Malung-Sälens kommun.
2 § Befogenhet
Ärendeberedningen har inom ramen för sitt uppdrag befogenhet att fördela
ärende till kommunens nämnder och övriga organ för beredning, ange
tidsram för beredningen samt i förekommande fall bestämma vad
beredningen ska avse.
Ärendeberedningen får i övrigt från kommunens nämnder och anställda
begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att
ärendeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
3 § Sammansättning
Ärendeberedningen består av respektive ordförande i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, samt
kommunalrådet i opposition.
Ärendeberedningen äger rätt att, i den utsträckning och för de fall den
anser det nödvändigt, kalla annan nämndsordförande till sina
sammanträden.
4 § Sammankallande
Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande för ärendeberedningen
och ansvarar för att det upprättas en föredragningslista inför
ärendeberedningens sammanträden.
5 § Sammanträden
Ärendeberedningen sammanträder på dag och tid som beslutas av
ärendeberedningen.
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Ärendeberedningen ska för respektive sammanträde föra protokoll över vad
som beslutas i fråga om planering, fördelning eller uppföljning av ärenden.
7 § Tjänstemannastöd
Samordnaren inom nämndskansliet utgör tjänstemannastöd för
ärendeberedningen.
Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt vid ärendeberedningens
sammanträden.
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