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Interpellation från Miljöpartiet de gröna
till kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander

Uppdragsbeskrivning för oppositionsråd

Ett oppositionsråd ska enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) garantera samtliga
partier i den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. Enligt SKL
företräder denne inte bara sitt eget parti utan samtliga oppositionspartier i sin roll som
oppositionsråd. Oppositionsrådets arbetsuppgift är att företräda oppositionen i olika
sammanhang samt att ta emot, vidarebefordra och förankra information till samtliga
oppositionspartier.

Enligt SKL finns det skäl för kommunerna att se över och anpassa reglerna om
arbetsformer m.m. för kommunal- och oppositionsråd, vare sig de finns i reglementet för
styrelsen eller i ett särskilt reglemente.

I reglementet för Håbo kommun står:
· Oppositionsrådet företräder den politiska oppositionen, och skall vara demokratins

kvalitetssäkring genom att säkerställa att de regerande följer de demokratiska
spelreglerna.

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

· Oppositionsrådet företräder i första hand Håbo kommun, i andra hand samtliga partier i
opposition och i tredje hand det egna partiet eller eventuell politisk samverkan.

· Oppositionsrådet har till uppgift att kalla till gruppledarmöte med oppositionen inför
fullmäktigesammanträden, där så erfordras, för att informera i frågor där inte alla
gruppledare har samma information.

I reglementet för Kungsör kommun står:
Oppositionsrådet representerar samtliga partier i den politiska oppositionen och ska
garantera oppositionspartierna insyn i den politiska verksamheten.

I Trelleborgs kommun finns två oppositionsråd som ska garantera den politiska
oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. I Sotenäs kommun anges att
oppositionsrådet ska garantera oppositionen insyn och goda arbetsmöjligheter.

Danderyds kommunfullmäktige beslutade år 2010 att inrätta ett oppositionsråd och år
2018 beslutades att höja oppositionsrådets årsarvode.

Under de båda mandatperioderna 2010-2018 har det inte förekommit någon samverkan
eller vidarebefordran/förankring av information från oppositionsrådet till oppositions-
partierna. På kommunens hemsida finns ingen information om vare sig reglemente,
arbetsordning eller uppdragsbeskrivning för oppositionsrådet.
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Frågor:

1. Har kommunstyrelsens ordförande för avsikt att följa SKL:s rekommendation att
se över och anpassa reglerna om arbetsformer m.m. för kommunal- och
oppositionsråd?

2. Finns det en arbetsordning/uppdragsbeskrivning för oppositionsrådet?

3. För det fall det inte finns någon arbetsordning/uppdragsbeskrivning avser
kommunstyrelsens ordförande att ta initiativ till att en sådan upprättas?

Danderyd 2019-03-04

Carolin Robson Ruby Rosén


