Reglemente för gruppledare
i Hällefors kommun
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1

Målsättning

Gruppledarorganisationen är en viktig del i kommunens politiska struktur.
Målet är att möjliggöra ett ökat politiskt engagemang och att utveckla det
politiska samtalet som det förs i kommunfullmäktige.

2 Syfte
Syftet med gruppledarna är att de ska ha en samordnande funktion i
förhållande till partiets fullmäktigegrupp och på så sätt fungera som en
ambassadör för sin partigrupp.

3 Tillämpning
Partier med två eller flera mandat i kommunfullmäktige har rätt att ur sin
fullmäktigegrupp utse gruppledare samt ersättare för gruppledare.
Reglementet gäller för såväl gruppledare som deras ersättare.
Kommunfullmäktiges presidium avgör frågor om tillämpning av dessa
bestämmelser.
3.1 Val av gruppledare
Val av gruppledare och ersättare för gruppledare förrättas av
kommunfullmäktige för ett år i taget. Valet förrättas vid fullmäktiges
decembersammanträde och gäller från 1/1 efterföljande år.
Varje parti ansvarar för att till valberedningen årligen anmäla namn och
personuppgifter för gruppledare och ersättare.
3.2 Gruppledarnas uppdrag
Grunden för uppdraget är att gruppledaren ska ha en ledande roll för partiets
fullmäktigegrupp. Gruppledaren ansvarar för att information som är av vikt
för fullmäktigegruppen förmedlas och vidarebefordras dit.
Gruppledaren ska vara kontaktyta gentemot kommunfullmäktiges presidium.
Fullmäktiges ordförande eller dennes ersättare fungerar vid behov som
sammankallande till gruppledarträffar. Närvaro på gruppledarträffar ingår i
gruppledarens arvode.
Gruppledaren ska också vara kontaktyta gentemot kommunfullmäktiges
valberedning och säkerställa att nomineringar och andra ärenden förs fram
inför valberedningens sammanträden.
Gruppledaren ansvarar för att vid behov kalla ersättare inför sammanträde
med kommunfullmäktige.
3.3 Förhinder
Om såväl gruppledaren som dennes ersättare är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag, kan partiet istället utse annan representant i deras ställe.

4 Arvode
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Gruppledare har rätt till fast arvode. Det fasta arvodets storlek beräknas på det
sätt som beskrivs i Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda i Hällefors
kommun. Gruppledares ersättare är inte fast arvoderad, men har rätt till
sammanträdesarvode då denne ersätter gruppledaren.
Arvodet fördelas lika mellan de gruppledare som har valts i enlighet med
bestämmelserna i detta reglemente och utgår från en gemensam pott
motsvarande 50 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
I det fasta arvodet ingår att närvara på de gruppledarträffar som fullmäktiges
ordförande kallar till.
Gruppledare har i övrigt rätt till sammanträdesarvode och i förekommande
fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med
kommunfullmäktiges sammanträden.

5(5)

Kanslienheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx 
kommun@hellefors.se

