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Ärendebeskrivning Revidering ordförandeinstruktion
Bakgrund
Kommunledningskontoret har i uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott fått att ta fram ett
förslag på en ny ordförandeinstruktion där det tydligt framgår vad som ingår i ordförandes och vice
ordförandes uppdrag.
Ordförandeinstruktionen beskriver i dess nuvarande utformning, fördelning av poster mellan
majoritet och opposition, uppgifter för kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens
ordförande samt för kommunråd. Av instruktionen framgår också fördelning av kommunrådsposter
mellan majoritet och opposition. Vidare även ordinarie nämndsordförandes uppgifter, kortare
beskrivning av 1:e och 2:e vice ordförandes uppgifter, samt vem som ersätter ordföranden vid dennes
frånvaro.
Hylte kommun har även andra styrande dokument där det framgår uppgifter för ordförande, se
”Arbetsformer för nämnder och styrelser” 9 §. Det som står om ordförande i arbetsformerna
upprepas nästintill i ordförandeinstruktionen. Av kommunens ”Ersättningsreglemente” framgår av 2
§ arbetsuppgifter, som ska utföras inom ramen för ordförandes och vice ordförandes årsarvode.
Omvärldsbevakning av andra kommuner1
Det kan konstateras att Hylte kommuns ordförandeinstruktion är mer omfattande till innehåll och
utformning än flera andra kommuners beskrivningar av ordförandens åttaganden. Ljungby har en
instruktion för sina kommunalråd men inte någon instruktion för ordförande i nämnder. Lunds
kommun har en instruktion för kommunstyrelsen inklusive kommunstyrelsens ordförande. Flertalet
andra kommuner har bakat in passager om ordförandens uppgifter i sina arvodesreglementen
och/eller nämndernas reglementen.
Av de kommuner som ingår i omvärldsbevakningen utgår flertalet från SKR:s förslag till reglemente
för styrelsen och nämnder. I SKR:s förslag framgår kortfattat vad som ingår i vice ordförandens
arbete, denne ska ”biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs”. Även SKR:s förslag är därför sparsamt formulerat gällande
ansvarsfördelning mellan ordinarie och vice ordförande.
Kumla kommun har en mer utförlig uppdelning mellan ordförande och andra viceordförandes
åttaganden, där 2:e vice ordföranden har ett utökat ansvar gällande att ha god kännedom om
nämnds‐ och styrelsearbetet och förvaltningens arbete, samt uppdraget att informera samtliga
ledamöter i nämndens/styrelsen som inte tillhör majoriteten om detta. Det är alltså en mer uttalad
samordningsfunktion för oppositionen jämfört med Hylte och andra kommuners exempel. Ordinarie
ordförande har ett uppdrag som liknar det som beskrivs i Hyltes ordförandeinstruktion där 1:e vice
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ordförande ska ”följa ordförandens arbete för att snabbt och utan svårigheter kunna ersätta
ordförande i alla dess uppgifter”. Detta innebär en skillnad i arvode där 2:e vice ordförande har
större arvode än 1:e vice ordförande.
Förslag till ändringar ordförandeinstruktion Hylte kommun
För att förtydliga fördelningen mellan ordförande och vice ordförande har en ny rubrik införts i
instruktionerna. Vissa följdändringar föreslås.

Länkar
Kumlaexemplet:
https://www.kumla.se/download/18.2fb08bad166ee5d4fd1948c/1544540717081/Arvoden%20och%
20ers%C3%A4ttningar%20till%20kommunalt%20f%C3%B6rtroendevalda%202019‐2022.pdf
SKR:s exempel på reglemente för nämnder och styrelser:
https://skr.se/download/18.427190fe169445755297ed56/1551951258238/Reglemente%20f%C3%B
6r%20styrelse%20och%20n%C3%A4mnder%20‐%20mars%202019.pdf
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