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Svar på fråga vid KF 2017-02-27 

Frågeställare: Stefan Hallberg Sverigedemokraterna (SD) 

Bakgrund: Karlsborgs kommun styrs fn aven majoritet bestående av Socialdemokraterna och 
Moderaterna i samverkan. 
Oppositionen består av Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänster
partiet och Sverigedemokraterna. De 3 forstnämnda partierna samverkar i en egen gruppering, 
tidigare benämnd "Treklövern". 
Oppositionsrådet är enligt praxis utsett hos det största oppositionspartiet, som är Centerpartiet. 

Om man läser Wikipedias definition på Oppositionsråd så står där foljande: 
Oppositionsråd är en inofficiell titel för ett kommunalråd i Sverige som representerar den 
politiska oppositionen. Oppositionsrådet är ofta vice ordförande i kommunstyrelsen. I de fall där 
det förekommer mer än ett oppositionsråd är de övriga ofta gruppledare i kommunstyrelsen för 
ett av de andra oppositionspartierna. Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den 
politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter, således 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 alt ta emot, vidarebefordra 
och förankra information till samtliga oppositionspartier. 

Frågor: 
• Bejakar Kommunalrådet ovanstående defmition? 

• Om svaret på ovanstående fråga är nej, vilken definition av Oppositionsråd är det då som 
gäller i Karlsborgs kommun? Enligt uppgift finns ingen fastställd "befattnings-beskrivning" i 
Karlsborgs kommun och eftersom det handlar om fordelning aven skattefinansierad resurs så 
vore det bra med ett tydliggörande i denna fråga. 

Svar: 
I Karlsborgs kommun finns det inget politiskt uppdrag som oppositionsråd. I samtliga nämnder, 
styrelser och även i kommunfullmäktige finns det en ordforande, en l:e vice, samt en 2:e vice 
ordforande. Den politiska majoriteten tillsätter samtliga ordforanden och l:e vice ordforanden. 
Det största partiet, eller samverkande partierna, utanfor majoriteten tillsätter 2:e vice ordforande. 
Genom åren har det blivit allt mer vanligt att man kallar 2:e vice ordforande oppositionsråd. Rent 
formellt finns det dock inte något sådant uppdrag, ej heller någon "befattningsbeskrivning". 

Det är alltså bara om man kallar sig "oppositionsråd" som det är aktuellt med en diskussion om 
vad den uppgiften innebär, vilket ansvar som ligger i den samt vilket/vilka partier man 
foreträder. Är man 2:e vice ordforande så foreträder man det största partiet, eller samverkande 
partierna, utanför majoriteten. 
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