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Arbetsbeskrivning för presidier 

Diarienummer: KS2022/2397 
Ansvarig: Nämndsekreterare/kommunkansli 
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Arbetsbeskrivning för 

• Kommunfullmäktiges presidium 

• Kommunstyrelsens presidium 

• Utskottens presidier 

• Nämndernas presidier 

• Kommunrevisionen presidium 
 

I samband med den politiska organisationsöversynen inför mandatperioden 2022-2026 har 
framkommit behov av arbetsbeskrivningar för de olika rollerna. 

 
Syfte 
Förtydliga för förtroendevalda, tjänstemän och medborgare vilka uppgifter och mandat som 
ingår i arbetsområdena för: 

 
• Kommunfullmäktiges presidium 
• Kommunstyrelsens presidium 
• Utskottens presidier 
• Nämndernas presidier 
• Revisionens presidium 

 
Innan en förtroendevald åtar sig ett nytt uppdrag skall personen veta vad åtagandet innebär. 
Det viktiga med en arbetsbeskrivning för de olika rollerna är att stödja en rimlig framtida 
politikerroll och att skapa en tydlig arbetsfördelning. En större tydlighet när det gäller de 
politiska uppdragens innehåll, tidsåtgång och ersättning ökar möjligheterna att inneha 
politiska uppdrag vilket är en förutsättning för demokratin. 

 

En bred enighet över blockgränser är en framgångsfaktor för att bibehålla en stabilitet och en 
trovärdig politisk organisation. 

 

Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, har en övergripande och aktiv 
politisk huvudroll. 

Kommunstyrelsen ansvarar jämte nämnderna för genomförandet av de kommunala 
verksamheterna. I denna tydliga ansvarsfördelning är det väsentligt att olika aktörer verkligen 
tar eget ansvar men också respekterar gränserna för ansvaret. Det ska vara möjligt, inte minst 
för kommunens revisorer att kontinuerligt följa upp hur väl aktörerna tar sitt ansvar och 
agerar enligt vår styrmodell. 

Organisationen ska präglas av öppenhet och ansvar för organisationens helhet. Det är viktigt 
att presidier och beredningsledare aktivt verkar för ett helhetsansvar. Ledamöterna ska kunna 
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få en helhetsbild men också ”borra djupare i vissa frågor”. Ett förhållningssätt baserat på 
dialog skall känneteckna arbetet i hela den politiska organisationen. 

Det viktiga med en arbetsbeskrivning för de olika rollerna är att stödja den förtroendevalde 
och att skapa en tydlig arbetsfördelning. En större tydlighet när det gäller de politiska 
uppdragens innehåll, tidsåtgång och ersättning ökar möjligheterna att anta politiska uppdrag 
vilket är en förutsättning för demokratin. 

 
 

Kommunfullmäktige 

Titulatur: Kommunfullmäktiges ordförande och kommunfullmäktiges vice ordförande.  

Tillsammans kallas de för fullmäktiges presidie. Kommunfullmäktiges 

ordförande 

Kommunfullmäktiges ordförande leder kommunfullmäktiges möten. 

Kommunfullmäktiges ordförande ska vara kommunens främsta företrädare och det politiska 
arbetets sammanhållande kraft med ett övergripande ansvar för att dialog mellan de olika 
delarna i den politiska organisationen förs. 

Rollen ställer stora krav på social kompetens, förmåga att väcka förtroende över partigränser, 
lyhördhet och initiativ. Kommunfullmäktiges ordförande ska verka för att vår 
organisationsmodell efterlevs och utvecklas i samråd med beredningarna, kommunstyrelsen, 
utskotten och nämnderna. 

Kommunfullmäktiges ordförande är tillika ordförande i demokratiberedningen. 

Kommunfullmäktiges ordförande har också till uppgift att: 

• Bereda och förbereda kommunfullmäktige samt säkerställa att ett rättssäkert beslutsunderlag 
finns alt laglighet bereda och förbereda kommunfullmäktige samt säkerställa att 
beslutsunderlag finns 

• Ansvara för att kommunen har en kontinuerlig medborgardialog samt vid behov hålla 
medborgarstämmor. 

• Föra dialog kring kommande ärenden till kommunfullmäktige med nämndordförande.  

• Sätta agendan för kommunfullmäktige i samråd med vice ordförande 

• Samordna arbetet för samtliga beredningar tillsammans med beredningsledarna 

• Representera kommunen vid besök och resor. 

• Ska vara väl insatt i kommunallagen och hålla sig ajour med eventuella förändringar. 

• Att i dialog med kommunstyrelsens ordförande följa budget antagen för politiken.    
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Kommunfullmäktiges vice ordförande 

Kommunfullmäktiges vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande 
av dagordning. 

Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på kommunfullmäktiges möten när ordföranden 
finner det lämpligt. 

I uppdraget som Vice ordförande ingår i uppdraget att ersätta och i förekommande fall bistå  
Kommunfullmäktiges ordförande i olika uppdrag. 

Kommunfullmäktiges vice ordförande är tillika vice ordförande i Demokratiberedningen 

Kommunfullmäktiges vice ordförande har också till uppgift att: 

• Att delta vid och stödja Kommunfullmäktiges ordförande i arbetet med en kontinuerlig 
medborgardialog. Delta och vid ordförandes frånvaro hålla medborgarstämmor. 

• Delta i arbetet kring kommunfullmäktiges agenda 

• Representera kommunen vid besök och resor  

Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktiges presidium får närvara vid sammanträde med nämnder, utskott och 
beredningar. Presidiet får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Presidiet ges rätt att inhämta information från förvaltning och nämndorganisation. 

Kommunfullmäktiges presidium överlämnar förslag till budget för kommunrevisionen till 
ekonomiberedningen budget som sedan inarbetar förslaget i ekonomiberedningens förslag till 
budgetriktlinjer. 

Ansvarar för nationaldagsfirande och andra högtidligheter.  

Ansvarar för ungdomsrådet. 

Kommunfullmäktiges presidium verkar som ett stöd för beredningspresidierna. 

Tillser att ekonomiska resurser finns för varje beredning att genomföra utbildning och 
omvärldsbevakning. 

Tillser beredningspresidierna i alla beredningar har regelbundna träffar.  

Kommunfullmäktiges presidium tillser tillsammans med beredningspresidierna att 
beredningarna genomgår relevanta utbildningar. 
 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att revisionen följer av kommunfullmäktige 
antagna mål och riktlinjer. 
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Kommunfullmäktiges beredningar 

Se dokument Arbetsordning för beredningar. 
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Kommunstyrelsens presidium 

Kommunstyrelsens presidium består av kommunstyrelsens ordförande som tillika skall vara 
kommunalråd, kommunstyrelsens 1.e vice ordförande som tillika skall vara kommunalråd för 
ekonomi- och personalfrågor och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som tillika skall vara 
oppositionsråd. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1.e vice och 2 vice ordförande skall ägna 
hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

Övriga råd och oppositionsråd skall ägna arbetstid åt uppdrag för kommunen motsvarande de 
antal timmar/eller procent av heltidsuppdrag kommunfullmäktige fastställt för att klara sitt 
ansvar/uppdrag. 

Kommunstyrelsens presidium skall regelbundet ha medborgardialog, besöka såväl de kommunala 
verksamheterna som närings- och föreningsliv. 

Kommunstyrelsens presidium skall regelbundet besöka såväl de samtliga av styrelsen enligt 
uppsiktsplikten ansvariga verksamheter, nämnder, bolag och förbund. 

Kommunstyrelsens presidium skall leda kommunstyrelsens arbete, samt samordna, utvärdera och 
utveckla arbetet i styrelsen, dess utskott och övriga nämnder. 

Kommunstyrelsens presidium har ansvar för bilaterala kontakter. De företräder kommunen i 
överläggningar med andra kommuner, kommunalförbund, landsting, myndigheter och organ på 
lokal, regional och nationell nivå. 

Presidiet ska med uppmärksamhet följa näringslivsutvecklingen såväl lokalt som regionalt samt 
ansvara för att göra det attraktivt att driva företag i Kungälvs kommun. 

Kommunstyrelsens presidium skall i samråd med kommunfullmäktiges presidium ansvara för 
internationella kontakter. 

Kommunstyrelsens presidium ska i övrigt följa och bereda ärenden inom inköp och upphandling, 
personalpolitiska frågor, sponsringsbidrag, turism och besöksnäring, värdskapsbidrag, befintliga 
driftsformer och frågor om alternativa driftsformer som ryms inom kommunstyrelsens 
kompetensområde. 

Kommunstyrelsens presidium skall årligen upprätta och följa detaljbudget för förtroendevalda. 

Kommunfullmäktige beslutar om rådens ansvarsområden. 
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Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande leder och planerar kommunstyrelsens arbete och gör det enskilt 
eller i förening med de övriga i presidiet. 

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalrådsberedning för alla ärenden som ska hanteras av 
styrelsen och avgör om ärenden först ska beredas av ett av utskotten innan ärendet kommer till 
styrelsen. Kommunstyrelsens ordförande ska säkerställa att ärendena följs av fullgoda 
beslutsunderlag och att det finns föredragande tjänstemän vid behov. Det åligger 
kommunstyrelsens ordförande att: 

1. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning 

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt 

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

5. tillse att samtliga ledamöter tillsänds underlag inför beslut. 

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med övriga nämnder, utskott och 
beredningar. Kommunalrådet får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Kommunstyrelsens 1.e vice ordförande är tillika kommunalråd för ekonomi- och personalfrågor 
och har ett särskilt ansvar att bistå kommunstyrelsens ordförande genom att följa och 
förekommande fall bereda ärenden som är av kommungemensam och strategisk betydelse som: 

1. Hålla löpande dialog med kommunfullmäktiges ekonomiberedning för att säkerställa en 
samlad för kommunen och förvaltning god hushållning i allt politiskt utvecklingsarbete 

2. Övergripande ekonomisk styrning och planering samt uppföljning och internkontroll 
efter politiskt fattade beslut. 

3. Bokslut- och budgetberedning 
4. Bereda yttranden över remissutredningar av ekonomisk karaktär (SOU, Rådet för 

kommunal redovisning m fl). 
5. Följa upp att politiskt fattade beslut kring upphandlingfrågor och riktlinjer följs. 
6. Följa arbetet kring enhetlighet och samordning av kommunens och de kommunala 

företagens upphandling 
7. Följa upp kommunens fonderade pensionsmedel 



8 

 

8. Ha fortlöpande uppsikt o ̈ver verksamheten i nämnder och styrelser som kommunen helt 
eller delvis äger eller har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv/politiska beslut. 

9. Följa upp politiskt fattade beslut i personalfrågor och ansvara för årlig yrkesdialog 
10. Bistå kommunstyrelsens ordförande i att ha uppsikt över kommunens hela 

nämndförvaltning 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande får närvara vid sammanträde med övriga nämnder, 
utskott och beredningar. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande får därvid delta i 
överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild. 

 
 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ingår i styrelsens presidium och är med och leder arbetet i 
kommunstyrelsen. 

Som 2:e vice ordförande ingår i uppdraget att ersätta och i förekommande fall bistå 
kommunstyrelsens ordförande eller 1 vice ordförande i presidiets olika uppdrag. 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsrådet har förutom att företräda oppositionen 
i ledningen, också en formell funktion som vice ordförande och ska kunna företräda kommunen 
och kommunens intressen vid bilaterala möten och överläggningar med andra kommuner, 
myndigheter och organisationer. Inför sådana möten ska oppositionsrådet få information om 
kommunens uppfattning i frågor som är av särskild vikt i syfte att företräda kommunstyrelsen. 

Oppositionsrådet får närvara vid sammanträde med övriga nämnder, utskott och beredningar. 
Oppositionsrådet får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 
 

KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT 

Kommunstyrelsens utskott 

Kommunstyrelsen har tre utskott vars uppgifter är att bereda ärenden till kommunstyrelsen inom 
särskilt angivna områden. Utskotten består av 7 ledamöter.  

Kommunstyrelsen utser ledamöter till utskotten. 

Utskotten kan, efter delegering från kommunstyrelsen, få beslutanderätt i vissa frågor. 

Utskotten har ansvar för att beslut i kommunstyrelsen blir verkställda inom respektive 
verksamhet, att verksamhetsplaner följs upp och är kommunstyrelsens förlängda huvudman för 
kommunens olika verksamheter. 

Utskotten har ett särskilt ansvar att i dialogen med olika delar av den politiska organisationen stå 
för kommunstyrelsens helhetssyn. 
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Råd och oppositionsråd skall ägna arbetstid åt uppdrag för kommunen motsvarande de antal 
timmar/eller procent av heltidsuppdrag som krävs för att klara sitt ansvar/uppdrag. 

 
Utskottsordföranden 

Varje utskott har en utskottsordförande som är sammankallande. Utskottsordföranden är 
ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. 

Utskottsordförande är utskottets föredragande i kommunstyrelsen. Utskottsordföranden ska 
säkerställa att utskottet arbetar inom sitt område och att ledamöterna har stor kunskap om 
kommunstyrelsens reglemente och den lagstiftning som finns på utskottets ansvarsområde. 

Utskottsordförande skall vara väl förtrogen med riktlinjer för ledning och styrning, budgetprocess 
och internkontroll, samt säkerställa utskottets roll i styrelsens samfällda ansvar och uppdrag. 

Utskottsordförande skall säkerställa samordning och information med övriga berörda politiska 
instanser. 

Utskottsordförande skall i dialog med medborgare, företag eller föreningar inom utskottets 
område och stå för kommunens helhetssyn. 

Utskottsordförande skall eftersträva samordning gällande studiebesök och kompetensutveckling 
för förtroendevalda. 

Vice utskottsordförande 

Utskottens vice ordförande deltar i presidieträffar och är med vid beredning av kallelse och 
upprättande av dagordning. 

Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på utskottets möten vid ordförandens frånvaro. 

Vice ordförande ska i förekommande fall bistå utskottets ordförande i dennes uppdrag. 

Titulatur 

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande tituleras Samhällsbyggnadsråd 

Samhällsbyggnadsutskottets vice ordförande tituleras Oppositionsråd samhällsbyggnadsfrågor 
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Sociala utskottets ordförande tituleras Social- och omsorgsråd 

Sociala utskottets vice ordförande tituleras Oppositionsråd för social- och omsorgsfrågor. 

Bildningsutskottets ordförande tituleras Utbildningsråd 

Bildningsutskottets vice ordförande tituleras Oppositionsråd utbildningsfrågor 
 
 

Ekonomirådet 

Ekonomiberedningens ordförande är tillika Ekonomiråd och har ett särskilt ansvar för 
kommunens långsiktiga ekonomiska planering och uppföljning/utvärdering och har tillsammans 
med beredningen att följa upp och i förekommande fall bereda ärenden som är av 
kommungemensam, långsiktig och strategisk betydelse. 

Ekonomirådet leder arbetet med att framlägga förslag till rambudget, innehållande driftramar och 
investeringsramar, till kommunfullmäktige. 

Arbetar med övergripande ekonomisk planering samt uppföljning och utvärdering av politiskt 
fattade beslut. 

Är ansvarigt för att ekonomiska styrdokument på kommunfullmäktigenivå utvärderas och i 
förekommande fall ändras. 

Ekonomirådet skall bistå kommunfullmäktiges presidium i dess samordnande ansvar för samtliga 
beredningars arbeten. 

Ekonomirådet är ytterst ansvarig för att övriga beredningars förslag och inriktningar är 
finansierade eller ryms inom fullmäktiges fastställda budgetramar. Detta säkerställs genom dialog 
och avstämning med beredningarnas, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium. 

Ekonomirådet skall hålla löpande dialog med kommunstyrelsens presidium för att säkerställa en 
samlad god hushållning i allt politiskt utvecklingsarbete. I uppdraget ingår att bistå 
kommunstyrelsens ordförande eller 1 vice ordförande i ekonomiska frågor innan, under och efter 
beslutad ram och investeringsbudget. 

Skall tillsammans med kommunstyrelsens presidium planera och genomföra boksluts- och 
budgetberedning. 

 
 

Nämnder 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden har ett myndighetsansvar utifrån gällande lagstiftning och är en 
nämnd under kommunfullmäktige. Nämnden har ett ansvar att följa gällande reglemente samt 
planera och följa upp verksamheten utifrån fullmäktiges beslutade mål. 

Nämndens ordförande 
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Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och 
upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden. 

Nämndens ordförande ansvarar för att information till och dialog med berörda sektorer och 
utskott/nämnder förs. 

Nämndens ordförande ansvarar för att nämnden ges möjlighet att medverka vid erforderlig 
utbildning gällande lagar och regler med betydelse för uppdraget. 

Nämndens 1:e vice ordförande 

Nämndens 1:e vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av 
dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid 
ordförandens frånvaro. 

Nämndens 2:e vice ordförande 

Nämndens 1:e vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av 
dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid 
ordförandens frånvaro. 

 
 

Sociala myndighetsnämnden 

Sociala myndighetsnämnden har ett myndighetsansvar utifrån gällande lagstiftning och är en 
nämnd under kommunfullmäktige. Nämnderna har ett ansvar att följa gällande reglemente 
samt planera och följa upp verksamheten utifrån fullmäktiges beslutade mål. 

Nämndens ordförande 

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och 
upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden. Ordförande har 
ansvaret för att den sociala jouren fungerar. Till sin hjälp att fullfölja detta arbete har 
ordföranden de två vice ordförandena. Jouren fördelas lika mellan de tre. 

Nämndens ordförande förväntas delta i de nätverk som åligger uppdraget. 

Nämndens ordförande ansvarar för att information till och dialog med berörda sektorer och 
utskott/nämnder förs. 

Nämndens ordförande är tillika ordförande i Antagningsnämnden till Vuxenutbildningen. 

Nämndens ordförande ansvarar för att nämnden ges möjlighet att medverka vid erforderlig 
utbildning gällande lagar och regler med betydelse för uppdraget. 

Nämndens förste vice ordförande 

Nämndens förste vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av 
dagordning. 
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Förste vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandens 
frånvaro. 

Förste vice ordföranden tar sin del av den sociala jouren, som fördelas lika mellan de tre i 
presidiet. 

Nämndens förste vice ordförande är tillika vice ordförande i Antagningsnämnden till 
Vuxenutbildningen. 

Nämndens andre vice ordförande 

Nämndens andre vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av 
dagordning. 

Andre vice ordföranden tjänstgör på nämndens möten vid ordförandens och förste vice 
ordförandens frånvaro. Andre vice ordföranden tar sin del av den sociala jouren, som 
fördelas lika mellan de tre i presidiet. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden har ett myndighetsansvar utifrån gällande lagstiftning och är en 
nämnd under kommunfullmäktige. Nämnden har ett ansvar att följa gällande reglemente samt 
planera och följa upp verksamheten utifrån fullmäktiges beslutade mål. 

Nämndens ordförande 

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och 
upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden. 

Nämndens ordförande ansvarar för att information till och dialog med berörda sektorer och 
utskott/nämnder förs. 

Nämndens ordförande ansvarar för att nämnden ges möjlighet att medverka vid erforderlig 
utbildning gällande lagar och regler med betydelse för uppdraget. 

Nämndens vice ordförande 

Nämndens vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av 
dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid 
ordförandens frånvaro. 

Arvodesnämnden 

Arvodesnämnden fullgör ett uppdrag från kommunfullmäktige. Alla ledamöter har samma 
ansvar att fullgöra uppdraget och ansvara för tolkning av arvodesreglementet. 

Nämndens ordförande 

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och 
upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden. 

Nämndens vice ordförande 



12 

 

Nämndens vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av 
dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid 
ordförandens frånvaro. 

 

Valnämnden 

Valnämnden fullgör ett uppdrag från kommunfullmäktige. Alla ledamöter har samma ansvar 
att fullgöra uppdraget och ansvara för tolkning av gällande reglemente och lagstiftning. 

Nämndens ordförande 

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och 
upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden. 

Nämndens vice ordförande 

Nämndens vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av 
dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid 
ordförandens frånvaro. 

Krisledningsnämnden 

Krisledningsnämndens uppdrag utgår ifrån: Lag (2006:544) om kommuner och landstings 
åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjdberedskap. Nämnden ska hålla sig 
ajour med gällande lagstiftning och ska ha en aktiv roll i förebyggande planering i kommunen 
tillsammans med kommunstyrelsen. Nämnden har ett ansvar att följa gällande reglemente 
samt hålla reglementet och arbetsordning uppdaterat. 

Nämndens ordförande 

Nämndens ordförande är sammankallande och beslutar när nämnden ska träda ikraft. 

Nämndens vice ordförande 

Nämndens vice ordförande bistår ordförande och tjänstgör som ordförande på nämndens 
möten vid ordförandes frånvaro. 

Kommunrevisionen 

Revisionen fullgör ett uppdrag från kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen. Alla 
ledamöter är enligt lagen självständiga revisorer men har alla samma ansvar att fullgöra 
uppdraget och följa revisionens reglemente och arbetsordning. Revisionen ska i början av 
varje mandatperiod tillse att reglemente och arbetsordning är aktuella. Revisionens ledamöter 
ska hålla sig ajour med relevanta lagar och skrivelser. 

Revisionens presidium 

Ordförande och vice ordförande utgör Revisionens presidium. 

Presidiet är föredragande av revisionsberättelse i kommunfullmäktige. 
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Presidiet ansvarar för att revisionen följer av kommunfullmäktige antagna mål och riktlinjer. 

 

Presidiet ansvarar för att revisionen följer det av kommunfullmäktige antagna årshjul. 

Presidiet har regelbunden kontakt med kommunfullmäktiges presidium och ansvarar för att 
regelbundet bjuda in kommunfullmäktiges presidium till möten med revisionen. 

 
Revisionens ordförande 

Revisionens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och 
upprättande av dagordning. Ordförande håller i revisionens möten. 

Revisionens vice ordförande 

Revisionens vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av 
dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på revisionens möten vid 
ordförandens frånvaro. 

 


