
 

 
 

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se 

 

 

 

 

 

 

Reglemente - Uppdragsbeskrivning 

för kommunalråd, oppositionsråd 

och gruppledare 



 

 
 

Dokumentets giltighet och beslut 

Dokumentnamn: Reglemente - Uppdragsbeskrivning för 

kommunalråd, oppositionsråd och 

gruppledare 

Gäller för: Kommunfullmäktige och beredningar 

Gäller fr o m: 2019-01-01 

Gäller t o m: 2022-12-31 

Fastställd av: Kommunfullmäktige § 144/2018 

Fastställd: 2018-12-18 

Diarienummer: KS 2018/1023 

Dokumentansvar och handläggning 

Dokumentansvarig: Sara Stråfors, Chef för Ledningsstöd, 

Ledningsstöd 

Handläggare: Sara Stråfors, Chef för Ledningsstöd, 

Ledningsstöd 

 

  

  

 

 



 
 

3 
 
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ..................................................................................................... 4 

Kommunalråd ......................................................................................................... 4 

Oppositionsråd ....................................................................................................... 5 

Gruppledare .................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Närvarorätt ............................................................................................................. 6 

  



 
 

4 
 
 

Sammanfattning 

1 §  I Tierps kommun finns ett kommunalråd och ett oppositionsråd samt 

gruppledare för respektive parti där kommunalråd och oppositionsråd även 

fullgör gruppledarens uppgifter för den egna partigruppen. 

 

Kommunalrådet företräder den politiska ledningen. Kommunalrådet är 

kommunstyrelsen ordförande och ska leda och samordna kommunstyrelsen 

verksamhet. 

 

Oppositionsrådet företräder den politiska oppositionen, och ska vara 

demokratins kvalitetssäkring genom att säkerställa att de regerande följer de 

demokratiska spelreglerna. Vid representation ska den förtroendevalde i sin 

roll förespråka den politiska linje och värdegrund som fastställts av 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunalråd och oppositionsråd väljs för en tid motsvarande hela 

mandatperioden eller tills rådet väljer att avsäga sig sitt uppdrag. 

 

Gruppledare utses av det egna partiet för en tid som varje parti fastställer 

inom sig eller tills gruppledaren väljer att avsäga sig sitt uppdrag. 

 

Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare ska aktivt arbeta för 

kommunens bästa, säkerställa att demokratin efterlevs och för alla partier 

och representanters lika värde. 

 

 

Kommunalråd 

2 §   

a) Kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande (KSO), svarar för 

ledning och samordning av kommunstyrelsens verksamhet. I uppdraget 

ingår beredning och föredragning av ärenden som faller inom 

ansvarsområdet, beslutsfattande enligt fastställd delegationsordning samt 

representation av Tierp kommun i officiella sammanhang. 

 b) Kommunalrådet företräder i första hand Tierps kommun, i andra hand den 

styrande majoriteten och i tredje hand det egna partiet. 

c) I händelse av frånvaro eller avsaknad av möjlighet att företräda kommunen 

vid ett specifikt tillfälle ska ansvaret i första hand delegeras 

oppositionsrådet, i andra hand kommunstyrelsens vice ordförande, i tredje 

hand gruppledare inom majoriteten och i fjärde hand gruppledare inom 

oppositionen. 
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Oppositionsråd 

3 §  

a) Oppositionsråd, tillika ledamot av kommunstyrelsen svarar tillsammans med 

KSO för samordningen av kontakterna mellan majoriteten och 

oppositionspartierna och beredning av ärenden inför kommunstyrelsens 

sammanträden. 

b) Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition saknar 

representation eller insyn svarar oppositionsrådet för att vidarebefordra 

relevant information till berörda gruppledare. 

c) Oppositionsrådet företräder i första hand Tierps kommun, i andra hand 

samtliga partier i opposition och i tredje hand det egna partiet eller eventuell 

politisk samverkan. 

4 §  
 

a) Gruppledare utses för varje parti representerat i fullmäktige med undantag 

för de partier som utsett antingen kommunalråd eller oppositionsråd. 

 

b) Gruppledare ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den 

kommunala verksamheten, inklusive de kommunala bolagen, och ansvarar 

för att informationen vidarebefordras till egna representanter i nämnder och 

styrelser samt den egna partiorganisationen. 

 

c) Gruppledare ansvarar för att leda den egna partigruppen i fullmäktige. I det 

ingår vissa administrativa åtaganden såsom att vidarebefordra viktig 

information till partigruppen samt tillse, såvitt detta är möjligt, att 

tjänstgörande ersättare finns på plats vid ordinarie ledamots frånvaro. 

 

d) Det åligger gruppledarna att efter beslut delta i vissa beredningsgrupper, 

kommittéer samt andra styrgrupper och samarbetsformer. Kommunalråd och 

oppositionsråd fullgör dessa uppgifter för den egna partigruppen. 

 

e) Det åligger gruppledare att delta i påkallade gruppledarträffar. 

Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande vid dessa träffar då alla 

gruppledare är kallade. 

 

f) Vid gruppledarens frånvaro övergår ansvaret tillfälligt till annan av partiet 

utsedd ledamot representerad i fullmäktige. 
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Närvarorätt 

5 §  a) Kommunalråd och oppositionsråd äger rätt att närvara vid sammanträde 

med beredning, nämnd/styrelse eller för särskild arbetsuppgift tillsatt 

kommitté med undantag för ärenden som utgör myndighetsutövning. 

 

 


