Reglemente för Hylte kommun

Ordförandeinstruktion
Instruktionen gäller för ordförandena i Hylte kommuns styrelser och
nämnder. För ordförandena gäller även av kommunen fastställda
bestämmelser om arvode, pension och andra ersättningar.

Ordförande och vice ordförande
§1
I nämnderna ska det finnas en ordförande samt en 1:e och 2:e vice ordförande. 1:e vice
ordförande bör hållas av majoriteten och 2:e vice ordförande bör hållas av oppositionen. I
tillsynsnämnden och valnämnden ska det endast vara en ordförande och vice ordförande, varav
vice ordförande bör hållas av oppositionen.

Kommunfullmäktige
§2
kommunfullmäktiges ordförande har som uppgift att
- representera kommunen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid konferenser och
sammanträden om inte kommunfullmäktige bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunstyrelsen
§3
Kommunstyrelsens ordförande har som uppgift att
- styrelsen får allsidig information om verksamhet och arbetsuppgifter inom
verksamhetsområdet
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. Ordföranden
ansvarar särskilt för att bevaka och driva den långsiktiga planeringen av
verksamhetsområdet
- främja och aktivt verka för samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga
nämnder samt
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunråd
§4
Antalet kommunråd ska vara en och en halv. Det ska vara kommunstyrelsens ordförande och
kommunstyrelsens 2:a vice ordförande. 2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen ska vara ett
oppositionsråd.
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Kommunstyrelsens ordförande har det samlade ansvaret för samordning av den kommunala
verksamheten. Ordföranden och 2:a vice ordföranden ska kontinuerligt kalla till och samordna
sammanträde med nämndernas ordförande, gemensamt eller fördelat mellan majoritet och
opposition.
Kommunråden ska samråda och överlägga med företrädare för näringslivet.
Kommunstyrelsens 2:a vice ordförande ska fortlöpande följa den kommunala verksamheten och
ersätta ordföranden vid förhinder för denne.
Kommunråden är skyldiga att följa verksamheten samt tillse att tjänsteskrivelser och förslag till
beslut blir allsidigt belysta och föregår kommunstyrelsens beslut.
Beredning av ärenden ska ske mellan kommunråden tillsammans med kommunchef och
kommunsekreterare.
Kommunråden får närvara vid nämndernas sammanträden med rätt att delta i överläggningarna
men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon
enskild.

Nämnderna
§4
Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i nämnderna utses av kommunfullmäktige att tjänstgöra
under den tid de blivit invalda som ledamöter.
1:e och 2:e vice ordförande biträder ordföranden vid fullgörandet av dennes uppgifter. 1:e och
2:e vice ordförande inträder vid förfall för ordföranden i dennes ställe.
Ordföranden har som uppgift att svara för ledning, samordning och övervakning av nämndens
samlade verksamhet. Detta innebär bland annat att
- nämnden får allsidig information om verksamhet och arbetsuppgifter inom
verksamhetsområdet
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- ansvara särskilt för att bevaka och driva den långsiktiga planeringen av verksamhetsområdet
- se till att tjänsteskrivelser och förslag till beslut blir allsidigt belysta och föregår beslut
- fullgöra de uppgifter som föreskrivs i lag eller i nämndens reglemente
- leda nämndens verksamhet
- följa kontorets arbete
- överlägga med kontorschefen och kontoret i övrigt
- överlägga med företrädare för samverkansparter, myndigheter och andra kommunala organ
- delta i genomgång/beredning inför sammanträde, besiktning, förrättning och liknande
- representera nämnden genom kontakter med massmedia och med allmänheten i ärenden som
berör nämndens arbetsområde
- i övrigt vara tillgänglig för uppdrag inom ramen för nämndens arbetsområde i den
omfattning nämnden beslutar.
Ordföranden och 1:e och 2:e vice ordförande ska:
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- särskilt sträva efter kontinuerligt samarbete med övriga nämnders presidier, för att samordna
nämndernas verksamhet i frågor av gemensamt intresse

Ersättare för ordföranden
§ 15
Om varken ordföranden eller 1:e och 2:e vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, utser nämnden/styrelsen en annan ledamot att vara ordförande
tillfälligt.
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har
utsetts.
Om ordföranden, 1:e eller 2:e vice ordförandes på grund av sjukdom eller av annat skäl är
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden/styrelsen utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordförande, 1:e eller 2:e vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens, 1:e
eller 2:e vice ordförandes samtliga uppgifter.
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