
 
	  
 

ARKIVBESKRIVNING 
  
  
Tillkomst: Kommunstyrelsen tillkom 1 januari 1974 i samband med att  Ale 

kommun bildades genom sammanslagning av Skepplanda, Starrkärr 
och Nödinge kommuner. 

  
Verksamhet: Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-

organ. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för 
kommunens och dess företags (koncernens) utveckling och 
kommunens ekonomiska ställning. 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna 
• utvecklingen av den kommunala demokratin och 

medborgarinflytandet, 
• den ekonomiska politiken. 
• personalpolitiken, 
• den översiktliga planeringen av användningen av mark och 

vatten samt erforderlig planläggning enligt plan- och 
bygglagstiftningen på översiktlig nivå. I ledningsansvaret ingår 
att ta beslut om upprättande av planprogram och detaljplaner 
som upprättas med enkelt planförfarande, vilket åvilar 
samhällsbyggnadsnämnden på delegation av fullmäktige 

• mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande 
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas och utvecklas, 

• mark- och exploateringsfrågor, 
• de övergripande klimat- och miljöfrågorna, 
• den övergripande trafikpolitiken och verka övergripande för en 

tillfredställande trafikförsörjning, 
• utveckling av kollektivtrafiken, 
• upphandlingsverksamheten, 
• informationsverksamheten, 
• utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation, 
• reformering av det kommunala regelbeståndet, 
• effektivisering av administrationen, 
• krishanteringsverksamheten, 
• kvalitetsarbetet, 
• säkerhetsarbetet, 
• utvecklingen av brukarinflytande och brukarmedverkan, 
• regionala utvecklings- och samarbetsfrågor. 
• internationella utvecklings- och samarbetsfrågor, 
• näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder. 
 
Vidare skall Kommunstyrelsen  
• ansvara för att samordningsträffar med nämndpresidierna och 

sektorscheferna samt med företrädare för kommunens bolag, 



 
	  

• handha kommunens medelsförvaltning, 
• tillse att kommunens försäkringsskydd är tillgodosett., 
• handha donationsförvaltning, 
• genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan kommunen 

och dess arbetstagare, 
• besluta om stridsåtgärd, 
• tolka tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser mellan 

kommun och arbetstagare, 
• lämna delegationsuppdrag, 
• ansvara för färdtjänsten inklusive riksfärdtjänsten enligt lagen 

om färdtjänst, lagen om riksfärdtjänst och och utifrån av 
fullmäktige fastställda regler. Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för myndighetsutövningen (individuella beslut) inom 
färdtjänstverksamheten, 

•  svara för kommunens anslagstavla, 
•  svara för ärenden enligt lag om allmän kameraövervakning, 
• vara kommunens arkivmyndighet, 
• ansvara för styrelsens diarium och arkiv, 
• vara registeransvarig för de personregister som styrelsen för i 

sin verksamhet och förfogar över mm.  
Organisation: Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 11 ersättare. Inom 

kommunstyrelsen ska finnas två arbetsutskott, ett för beredning av 
personalpolitiska frågor och ett för beredning av samtliga övriga 
ärenden. Arbetsutskotten består av fem ledamöter och tre ersättare.  

  
Förändringar:  
  
Arkivhandlingar: De handlingar som förvaras i  kommunstyrelsens arkiv framgår av 

nämndens dokumenthanteringsplan. 
Kommunstyrelsen förvaltar samtliga nämnders handlingar som 
skall slutförvaras i kommunarkivet. 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 

  
Förvaring: Handlingarna förvaras i närarkiv på respektive enhet, ekonomiarkiv 

samt i kommunens servrar. Överföring av handlingar till 
kommunarkivet enligt dokumenthanteringsplan.  

  
Arkivansvarig: Kommunstyrelsens registrator. 
  
  
  
  
Beskrivningen upprättad: 2011. 
 
 


