
Nomineringar till Kommunal uppdrag. 

Till alla partimedlemmar det är många uppdrag som det skall nomineras till och det är mycket att 

tänka på när vi gör detta. 

Det är viktigt att minnas att en nominering inte är detsamma som att man får ett uppdrag eller att 

ens partiet får ett uppdrag. Hur uppdragen fördelas är beroende av valteknisk samverkan mellan 

partierna hur rösten faller i kommunfullmäktige och proportionalitetsprincipen. Tillsammans med hur 

bra det har gått för oss i valet. Alla förhandlingsresultat skall slutligt godkännas av partiets 

medlemsmöte. 

Den som nomineras ska vara medveten om vilka rättigheter och skyldigheter hen har, dessa finns att 

läsa i stadgarna och av AK antagna riktlinjer. 

Mötesfrekvensen på de olika uppdragen varierar men på kommunens hemsida går det att se hur ofta 

de olika nämnderna och beredningarna har haft sina möten. 

Vi har i dialog med de andra partierna kommit överens om att den som sitter i kommunstyrelsen inte 

bör sitta i en beredning. 

I kommunallagen regleras i övrigt vem som är valbar till ett förtroendeuppdrag i huvudsak behandlas 

detta i 4 kap.  

Valbarhet 

3 § Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som har rösträtt enligt 1 kap. 7 och 8 §§. 

(d.v.s: 7 § Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har den som är folkbokförd i 

kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och1. är svensk medborgare eller annan unionsmedborgare, 2. är 

medborgare i Island eller Norge, eller 3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen. Rösträtt vid val av 

ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har också en sådan unionsmedborgare som avses i 5 § andra 

stycket. 8 § Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige har den som är röstberättigad 

vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i en kommun inom landstinget.) 

Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna är, oberoende av vad som framgår av röstlängden, 

den valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som uppställs i 1 kap. 7 och 8 §§. 

Detsamma gäller vid valen av fullmäktigeberedningar och förtroendevalda som anges i 2 § första 

stycket samt vid val av revisorer. 

4 § Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som revisor inom den 

kommunen eller det landstinget. (det är dock möjligt för den som nomineras och accepterar att avsäga sig 

sin plats i kommunfullmäktige) 

  



För den som är tveksam på hur den kommunala organisationen fungerar lägger jag in en kort sammanfattning 

med text från bl.a. SKL (Sveriges kommuner och landsting). 

Kommunfullmäktige styr och beslutar (sammanträder ca 9ggr per år) 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i 

kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. 

Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, 

skattesats och avgifter för kommunal service. 

Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. 

Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna. 

Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet. 

Kommunstyrelsen utses av fullmäktige 

 

Kommunstyrelsen. (sammanträder ca 2ggr per månad) 

Leder och samordnar allt arbete inom kommunen. 

Ansvarar för kommunens ekonomi. 

 

Nämnder 

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett 

visst område. Exempel på nämnder som finns i många kommuner är miljönämnd, socialnämnd och 

kulturnämnd. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i 

Sverige. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan 

nämnderna besluta direkt. 

 

Nämnderna (Se sammanträdestider på kommunens hemsida) 

Ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen. 

Förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige. 

Genomför beslut som fattas i fullmäktige. 

I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de 

förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret.  Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja 

ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. 

Beredningarna (sammanträder ca 9ggr per år)  

Består av 9 ledamöter ink presidiet. Undantaget Demokratiberedningen som rekommenderas bestå av 

gruppledare från varje parti representerat i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium. 

Arbetar långsiktigt och gränsöverskridande, mer information om beredningarnas arbete går att läsa i 

arbetsordning för beredningar (antagen av KF 2018-06-14).  

 

Presidierna (sammanträder inför möten med sin instans för att förbereda möte mm) 

För att veta mer om vad de olika presidierna gör i sitt uppdrag finns det att läsa i Förslag till Arbetsbeskrivning 

för Kommunfullmäktiges presidium, Kommunstyrelsens presidium, Utskottens presidier. Nämndernas 

presidier, Kommunrevisionen presidium. (antagen av KF 2018-06-14).  

  



Nämndernas storlek:  

Krisledningsnämnd 3 + 3 

Social myndighetsnämnd 5 + 3 

Miljö och Byggnadsnämnd 5 + 3 

Överförmyndarnämnd 3 +3  

Valnämnd 7 + 7  

Arvodesnämnd 3  

Kommunrevision 6 

Kommunstyrelsen 15 + 5  

 

Uppdrag: 

Kommunalpolitiska uppdrag: 

1. Gruppledare för Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp. 

2. Kommunfullmäktiges ordförande (tillika ordförande i Demokratiberedningen) 

3. Kommunfullmäktiges vice ordförande (tillika Vice ordförande Demokratiberedningen)  

4. Ledamot Demokratiberedningen (Demokratiberedningen rekommenderas bestå av gruppledare från 

varje parti representerat i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium.)  

5. Ordförande Ekonomiberedningen 

6. Vice ordförande Ekonomiberedningen 

7. Ledamot Ekonomiberedningen 

8. Ordförande Beredningen för Trygghet och Stöd 

9. Vice ordförande Beredningen för Trygghet och Stöd 

10. Ledamot Beredningen för Trygghet och Stöd 

11. Ordförande Beredningen för Samhälle och Utveckling 

12. Vice ordförande Beredningen för Samhälle och Utveckling 

13. Ledamot Beredningen för Samhälle och utveckling 

14. Ordförande Beredningen för Bildning och Lärande 

15. Vice Ordförande Beredningen för Bildning och Lärande  

16. Ledamot Beredningen för Bildning och Lärande 

17. Ordförande Beredningen för Kultur och Fritid 

18. Vice Ordförande Beredningen för Kultur och Fritid 

19. Ledamot Beredningen för Kultur och Fritid 

20. Kommunstyrelsen (15 ledamöter + 5 ersättare) 

Ur ledamöterna och ersättare i kommunstyrelsen föreslås enligt liggande organisation 

1) Kommunstyrelsens Ordförande 

2) Kommunstyrelsens vice ordförande 

3) Ordförande Personal och Näringslivsutskott 

4) Vice Ordförande Personal och Näringslivsutskottet 

5) Ledamot Personal och Näringslivsutskottet 

6) Ordförande Bildningsutskottet 

7) Vice ordförande Bildningsutskottet 

8) Ledamot Bildningsutskottet 

9) Ordförande Sociala utskottet (Trygghet och Stöd) 

10) Vice ordförande Sociala utskottet (Trygghet och Stöd) 

11) Ledamot Sociala Utskottet (Trygghet och Stöd) 

12) Ordförande Samhällsbyggnadsutskottet 

13) Vice ordförande Samhällsbyggnadsutskottet 

14) Ledamot Samhällsbyggnadsutskottet 



21. Ordförande Sociala myndighetsnämnden 

22. Vice ordförande Sociala myndighetsnämnden 

23. 2 vice ordförande Sociala myndighetsnämnden 

24. Ledamot Social myndighetsnämnden 

25. Ersättare Social myndighetsnämnden 

26. Ordförande Miljö och Byggnadsnämnden  

27. Vice ordförande Miljö och Byggnadsnämnden  

28. Ledamot Miljö och Byggnadsnämnden 

29. Ersättare Miljö och Byggnadsnämnden 

30. Ordförande Överförmyndarnämnden 

31. Vice ordförande Överförmyndarnämnden 

32. Ledamot överförmyndarnämnden 

33. Ersättare överförmyndarnämnden 

34. Ordförande Valnämnden  

35. Vice ordförande Valnämnden  

36. Ledamot Valnämnden 

37. Ersättare Valnämnden  

38. Ordförande Arvodesnämnden  

39. Vice ordförande Arvodesnämnden 

40. Ledamot Arvodesnämnden 

41. Ordförande Krisledningsnämnden (rekommenderas hämtas från Ks)  

42. Vice ordförande Krisledningsnämnden (rekommenderas hämtas från Ks) 

43. Ledamot Krisledningsnämnden (rekommenderas hämtas från Ks) 

44. Ersättare Krisledningsnämnden (rekommenderas hämtas från Ks) 

45. Kommunrevisionens ordförande  

46. Kommunrevisionens vice ordförande  

47. Ledamot kommunrevisionen 

48. Kontaktpolitiker Ungdomsfullmäktige (rekommenderas hämtas från ledamöter i Kommun fullmäktige)  

49. Representanter till Nationaldagskommittén (består av 5 person ink KFs presidium) 

 

GR förbundsstyrelse med utskott tillkommer vid senare tillfälle. 

 

Uppdrag som nämndeman i Tingsrätt, Förvaltningsrätt och Hovrätt nomineras 2019 till dessa nomineras de 

som är skrivna i Arbetarekommunens upptagningsområde trots att detta är regionpolitiska uppdrag. 

 

Uppdrag i bolag, stiftelser, förbund som är helt eller delägda av Kungälv (eller på annat sätt kopplade till 

kommunen), nominering till ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare nomineras av 

Kommunfullmäktige till resp. stämma.  

Valbar till bolag är den som har fyllt 18 år och skriven i Sverige. Man behöver alltså inte inneha 

kommunalpolitiskt uppdrag eller vara skriven i kommunen.  

1. Kungälvs Energi (7 ledamöter)  

2. BOKAB (5 ledamöter) 

3. Stiftelsen Kungälvsbostäder (5ledamöter & 5 ersättare) 

4. SOLTAK AB(5 ledamöter & 4 ersättare) 

5. Bohus Räddningstjänstförbund (2 ledamöter 2 Ersättare, ordförandeskapet roterar mellan de två 

kommunerna med två års intervall.) 



6. Förbo (7 ledamöter och 7 ersättare (Kungälv som en av 4 ägarkommuner har 1 ordinarie & 2 ersättare) 

7. Södra Bohuslän Turism AB Kommunfullmäktige skall utse ledamot och ersättare till styrelsen. 

8. Marstrand Kulturbadhus AB, nominering av 1 ombud och 1 ersättare och 1 ledamot.  

9. AB Kongahälla bolagsstämma och styrelse nominering (Kommunfullmäktige ska välja ett ombud till 

bolagsstämma samt tre ledamöter till styrelsen, bland de valda ledamöterna ska en ordförande och en 

vice ordförande utses). 

10. Brattön, Lövön och Älgöns Hydrokopter- & Intresseförening nominering av 1 ledamot och 1 ersättare 

(Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare.) 

11. GRYAAB nominering till bolagsstämma och styrelse (Kommunfullmäktige ska välja ett ordinarie ombud 

och en ersättare till bolagsstämma samt en ersättare till styrelsen). 

12. Renova AB nominering (Kommunfullmäktige ska utse ett ombud och en ersättare till bolagsstämma 

samt en ledamot till styrelsen). 

13. Nominering av representanter till KIMO (kommunernas internationella miljöorganisation) 

(Kommunfullmäktige ska utse två representanter till KIMO). 

14. Nominering till förvaltningshögskolans råd för forskning och fördjupningsutbildning 

(Kommunfullmäktige ska utse två ledamöter.) 

15. Bohuskustens vattenvårdsförbund, nominering av ombud och ersättare till (Kommunfullmäktige ska 

utse ett ombud och en ersättare till årsmötet). 

16. Kustvattenrådet för Bohuskusten nominering av ledamot (Kommunfullmäktige ska utse en ledamot att 

representera Kungälv). 

17. Kommunforskning i Västsverige nominering till föreningsstämma (Kungälv ska utse ett ombud och en 

ersättare).  

 

18. Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor: Kommunfullmäktige skall föreslå begravningsombud till 

länsstyrelsen. De förslag som lämnas skall vara skriftligt motiverade. 

19. Förslag på Vigselförrättare. 

20. Förslag på Begravningsförrättare. 

 

 

21. Val till stiftelserna för kommunens fonder i Marstrand. För att kunna sitta dessa fonder ska individen 

vara skriven i Marstrand (alt ha en tydliganknytning till Marstrand). Kommunfullmäktige ska välja 

ledamöter och ersättare till nedanstående fyra enligt följande; 

1. Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond – sju ledamöter och två ersättare 
2. Stiftelsen Emily Wijks fond – tre ledamöter och en ersättare 
3. Stiftelsen Marstrands hjälpfond – fyra ledamöter och tre ersättare 
4. Stiftelsen Rådman Otto Svenssons egnahemsfond – fem ledamöter 


