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Reglemente  

Uppdragsbeskrivning för kommunalråd  

I enlighet med kommunallagens 4 kap 2 § ska den som inom kommunen fullgör ett förtroende-

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha benämningen kommunalråd, eller en annan 

benämning som fullmäktige bestämmer. Enligt kommunallagen har kommunalrådet inga andra 

befogenheter än övriga ledamöter, eller vad som följer med rollen som ordförande.  

Detta reglemente gäller i anslutning till vad i lag och kommunstyrelsens reglemente föreskrivs 

och syftar till att tydliggöra kommunalrådets uppgift i Vansbro kommun. 

§ 1 Ansvarsområde 

Kommunalrådet ska i sin roll som ordförande fullgöra de uppgifter som framgår av kommunsty-

relsens reglemente. Kommunalrådet är skyldig att följa den kommunala verksamheten med sär-

skild uppmärksamhet, samt inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfull-

mäktiges beslut om ansvarsområde och säkerställa att demokratin efterlevs.  

§ 2 Roll 

Kommunstyrelsens ordförande har titeln kommunalråd och är heltidssysselsatt förtroendevald i 

kommunen. Kommunalrådet utses av kommunfullmäktige vid samma tillfälle och för samma 

tid, som ledamöterna i kommunstyrelsen – normalt för en mandatperiod.  

Kommunalrådet är kommunstyrelsen ordförande och ska leda och samordna kommunstyrelsen 

verksamhet1. I uppdraget ingår beslutsfattande enligt fastställd delegationsordning2. Kommunal-

rådet är, liksom kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, i förening med utsedd tjänsteman firma-

tecknare för Vansbro kommun3. 

Kommunalrådet är förtroendevald och ska i denna egenskap ägna sig åt kommunen och dess 

uppgifter. I uppdraget ingår inte att handlägga ärenden. I rollen ligger ett ansvar att skapa konti-

nuitet i den politiska styrningen, hålla ihop de förtroendevaldas arbete, samt i komplicerade ma-

joritetsförhållanden skapa förhandlingslösningar. 

Kommunalrådet ska aktivt arbeta för kommunens bästa och bevaka kommunens intressen. Kommu-

nalrådet representerar kommunen i officiella sammanhang. Vid representation ska kommunalrå-

det i sin roll företräda den politiska linje som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunalrådet 

företräder Vansbro kommun.  

Kommunalrådets kontakter med förvaltningen ska i första hand ske genom kommunchef och i 

andra hand via ledningsgruppen och ansvariga förvaltningsområdeschefer. 

                                                 

 

 

 

1 Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande beskrivs i kommunstyrelsens reglemente  
2 Kommunstyrelsens delegationsordning 
3 Kommunfullmäktiges beslut  
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I händelse av frånvaro eller avsaknad av möjlighet att företräda kommunen vid ett specifikt till-

fälle ska ansvaret i första hand delegeras till kommunstyrelsens vice ordförande och i andra hand 

till kommunstyrelsens andre vice ordförande. 

§ 3 Tjänstgöringsskyldighet 

Kommunalrådet ska ägna tid motsvarande heltid åt uppdrag för kommunen. 

§ 4 Ledighet  

Kommunalråd anses inte vara arbetstagare i semesterlagens namn och kan inte ta ut lagenlig se-

mesterledighet. Däremot kan kommunalrådet ta ledigt från sitt kommunala uppdrag 25 dagar per 

år utan att arvodet minskas. Vid fyllda 40 år utökas ledigheten med sex dagar, vilket ger 31 da-

gar per år och ytterligare en dag vid fyllda 50 år, vilket ger 32 dagars ledighet per år utan att ar-

vodet minskas.  

Antalet dagar gäller per kalenderår. Ej uttagna lediga dagar kan inte sparas över årsskifte. 

Ledighet beviljas av kommunstyrelsen.  

§ 5 Arvode  

Ersättning utgår med arvode som kommunfullmäktige beslutar4. 

§ 6 Särskilda regler 

Kommunalrådet får inte bedriva egen verksamhet i förvärvssyfte eller inneha anställning eller 

annat jämförligt allmänt eller enskilt uppdrag, som inkräktar på det kommunala uppdraget5. 

 

 

                                                 

 

 

 

4 Se Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun KS 2018/659 
5 Se Förtroendemannareglemente KS 2018/659 


