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Inledning 

I Tierps kommun väljs ett finanskommunalråd och ett oppositionsråd. Därutöver 
utses också en gruppledare för respektive parti i kommunfullmäktige. 
Finanskommunalråd och oppositionsråd fullgör gruppledarens uppgifter för den 
egna partigruppen.  
 
Syftet med detta reglemente är att förtydliga för förtroendevalda, tjänstepersoner 
och medborgare vilka uppgifter och mandat som ingår i arbetsområdena för 
finanskommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.  
 
Finanskommunalrådet, oppositionsrådet och gruppledares arbete och 
ansvarsområde styrs, utöver denna uppdragsbeskrivning, genom reglemente för 
kommunstyrelsen, arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar samt 
Kommunallagen. Ersättningar och villkor runt ersättningar regleras i Ersättning till 
Tierps kommun förtroendevalda.  

 
Finanskommunalråd 
1 §   

a) Finanskommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande (KSO), 
företräder den styrande koalitionen i kommunen.  
 

b) Finanskommunalrådet ska aktivt arbeta för kommunens bästa, säkerställa att 
demokratin efterlevs och verka för alla partier och representanters lika 
värde. 

 
c) Kommunalråd väljs för en tid motsvarande hela mandatperioden.  

 
d) Finanskommunalrådet ansvarar för ledning och samordning av 

kommunstyrelsens verksamhet i samråd med kommundirektören. I 
uppdraget ingår beredning och föredragning av ärenden som faller inom 
ansvarsområdet, beslutsfattande enligt fastställd delegationsordning samt 
representation av Tierps kommun i officiella sammanhang.  

 
e) Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i den styrande 

koalitionen saknar representation eller insyn svarar finanskommunalrådet 
för att vidarebefordra relevant information till berörda gruppledare. 

f) Finanskommunalrådet ansvarar för samordningen av kontakterna mellan den 
styrande koalitionen och oppositionspartierna. Finanskommunalrådet ska 
garantera oppositionens insyn och möjlighet att bedriva oppositionsarbete. 
 

 Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition saknar 
representation eller insyn svarar oppositionsrådet för att vidarebefordra 
relevant information till berörda gruppledare. 

g)  

Formaterat: Indrag: Vänster:  1,27 cm,  Ingen numrering

Formaterat: Teckenfärg: Auto, Inte Genomstruken

Formaterat: Avstånd Efter:  12 pt, Tabbstopp:  1,25 cm, Till
vänster



 
 

5 
 
 

 
e)  

f)h)I officiella sammanhang företräder finanskommunalrådet Tierps kommun. 
Vid representation ska finanskommunalrådet i sin roll företräda den 
politiska linje och värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige. I 
händelse av frånvaro eller avsaknad av möjlighet att företräda kommunen 
vid ett specifikt tillfälle ska ansvaret delegeras enligt följande prioritering: 
1) kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, 2) den som finanskommunalrådet 
beslutar.  

g)i) I övrigt fullgöra uppgifter som kommunstyrelsens ordförande i enlighet med 
Kommunallagen.  

Oppositionsråd 
2 §  

a) Oppositionsrådet ansvarar för samordningen av kontakterna mellan den styrande 
koalitionen och oppositionspartierna.  
 

b)a) Oppositionsrådet ska aktivt arbeta för kommunens bästa, säkerställa 
att demokratin efterlevs och verka för alla partier och representanters lika 
värde. 

 
c)b) Kommunalråd väljs för en tid motsvarande hela mandatperioden. 

 
d)c) Oppositionsrådet ska garantera oppositionens insyn och möjlighet att 

bedriva oppositionsarbete. Oppositionsrådet ska vara demokratins 
kvalitetssäkring genom att säkerställa att den styrande koalitionen följer de 
demokratiska spelreglerna.   
 

e)a) Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition 
saknar representation eller insyn svarar oppositionsrådet för att 
vidarebefordra relevant information till berörda gruppledare. 

f)d)Vid representation i officiella sammanhang företräder oppositionsrådet 
Tierps kommun. Detta innebär att i sin roll företräda den politiska linje och 
värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige.  

Gruppledare 
3 §  
 

a) Alla partier representerade i kommunfullmäktige utser en gruppledare för 
det egna partiet. Innehar partiet finanskommunalrådspost eller 
oppositionsrådspost fullgör dessa gruppledarens uppgifter för den egna 
partigruppen.  
 

b) Gruppledaren är partiets kontaktperson gentemot kommunen. 
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c) Gruppledare utses av det egna partiet enligt egna rutiner.  
 

d) Det åligger gruppledare att delta i påkallade gruppledarträffar.  
 

e) Vid gruppledarens frånvaro övergår ansvaret tillfälligt till annan av partiet 
utsedd ledamot representerad i fullmäktige. Vid längre frånvaro kan partiet 
utse tidsbegränsad ny gruppledare.  

 
f) Vid representation i officiella sammanhang företräder gruppledare Tierps 

kommun.  

e)  
 
 
 
 
 
Närvarorätt 
4 §   
 

a) Finanskommunalråd och oppositionsråd äger rätt att närvara vid 
sammanträde med beredningar under KF och KS (exempelvis vid 
demokratiberedningens möten), nämnd, styrelse eller utskott med undantag 
för ärenden som utgör myndighetsutövning.  
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