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Kommunen 
Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor 
exempelvis förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.  

Den kommunala verksamheten regleras av regeringsformen, kommunallagen och ett 
antal specialförfattningar. Kommunens egen författningssamling av arbetsordningar, 
reglementen och styrdokument kompletterar lagstiftningen.  

Kommunallagen är en ramlag som förenklat talar om vad kommunen får göra och hur 
det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras indelning i 
kommuner och regioner, befogenheter, valbarhet och rösträtt, beslutsfattande med 
mera. I speciallagstiftning som till exempel skollagen, plan- och bygglagen och 
socialtjänstlagen åläggs kommunen vissa uppgifter. Det finns även lagar som ger 
kommunen möjligheter men inte skyldigheter, exempelvis lagen om kommunala 
befogenheter.  

Förvaltningslagen reglerar handläggningen av ärenden där kommunen har rätt att 
ensidigt besluta om förmån eller skyldighet för den enskilde. Hit hör bland annat 
bygglov, försörjningsstöd och miljötillsyn. 

Kommunalvalet 
Val till kommunfullmäktige äger rum den andra söndagen i september vart fjärde år, 
samtidigt som valen till landstinget och riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare väljs för perioden 15 oktober valåret till och med den 14 oktober fyra år 
senare. De år då val har ägt rum sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i 
oktobermånad.  

Kommunfullmäktige är det enda politiska organet som är direktvalt av 
kommuninvånarna. Det är sedan kommunfullmäktige som utser ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelse och nämnder, som tillträder sina poster i januarimånad, 
året efter valår.  

Kommunens organisation 
Kommunen styrs av politiker som valts direkt och indirekt av invånarna i kommunen. 
Det betyder att invånarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur 
kommunen utför sina uppdrag. Politikerna får hjälp av förvaltningen för att genomföra 
och verkställa sin politik samt hjälp med att sköta det löpande arbetet i kommunen. 
Kommunen är idag organiserad i nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag med mera 
enligt nedan: 
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* Bildbeskrivning: Bilden redogör för den kommunala organisationen. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige i 
Gnesta kommun består av 31 ledamöter. Mandaten är proportionellt fördelade utifrån 
de antal röster som varje parti fått i kommunalvalet. Kommunfullmäktiges arbete leds 
av kommunfullmäktiges ordförande. Kommunfullmäktige beslutar om frågor av större 
vikt, till exempel mål, taxor, framtidsplan (budget) och skatt. Varje år i november fattar 
kommunfullmäktige beslut om framtidsplanen för kommande år. I framtidsplanen 
beräknas alla kostnader och inkomster under det kommande året exempelvis drift av 
skolor, särskilda boenden och gatunät. Inkomsterna kommer bland annat från skatter, 
avgifter och statliga bidrag.  

Utöver detta hanterar kommunfullmäktige även avsägelser och förrättar fyllnadsval till 
kommunens styrelse, nämnder och bolag samt andra samverkansorgan. Anmälan om 
att kommunfullmäktige ska förrätta fyllnadsval eller bevilja en avsägelse för ovan 
nämnda organ görs till kommunfullmäktiges sekreterare.    

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs och ansvarar även för att leda och samordna kommunens verksamhet. 

Planeringsberedning 



 Kommunstyrelseförvaltningen  6(23) 
 

Dokumentnamn Ledamotsguide 
Ämne Stöd till förtroendevalda i Gnesta kommun 
Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen ska även utöva tillsyn över nämnderna. I de ärenden som ska 
beslutas av kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsen förslag till beslut.  

Under kommunstyrelsen finns två utskott. Kommunstyrelsens utskott ansvarar inom 
ram för sitt område att bereda ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
I särskilda ärenden har även dessa utskott en delegerad beslutanderätt genom sitt 
reglemente.   

Kommunstyrelsen hanterar även avsägelser och förrättar fyllnadsval till de utskott, råd 
och beredningar som finns inrättande under kommunstyrelsen. Anmälan om att 
kommunstyrelsen ska förrätta fyllnadsval eller bevilja en avsägelse för något av 
utskotten, råden eller beredningarna görs till kommunstyrelsens sekreterare.    

Nämnder 
Under kommunfullmäktige finns jämte kommunstyrelsen ett antal nämnder med 
ansvar för olika verksamhetsområden. Nämnderna är egna myndigheter med ansvar 
för mål, ambitioner, prioriteringar och sammanvägningar av olika intressen inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnderna ansvarar även för finansiering, uppföljning och 
utvärdering av sitt verksamhetsområde. Detta gör nämnderna till huvudmän för de 
olika kommunala verksamheterna. Nämnderna kan även ha myndighetsansvar i de fall 
de är ansvariga för myndighetsutövning, exempelvis vid prövning av ansökningar om 
bygglov eller utövning av miljötillsyn.  

De nämnder som inrättat egna utskott och beredningar hanterar även avsägelser och 
förrättar fyllnadsval till dessa. Anmälan om att nämnden ska förrätta fyllnadsval eller 
bevilja en avsägelse för berörd nämndberedning eller nämndutskott görs till nämndens 
sekreterare.    

Kommunala bolag 
Gnesta kommun har ett antal kommunala bolag. De kommunala bolagen styrs av en 
styrelse. Dessa utses av fullmäktige. 

Styr- och uppföljningsmodell för Gnesta kommun 

Kommunfullmäktiges framtidsplan 
Framtidsplanen antas varje år av kommunfullmäktige för den kommande 
treårsperioden. Framtidsplanen som är kommunens övergripande styrdokument slår 
fast kommunfullmäktiges inriktningsmål samt finansiella mål för Gnesta kommun. 
Inriktningsmålen tillsammans med nämndernas egna mål anger de politiska 
prioriteringarna som styr vad de kommunala verksamheterna ska åstadkomma. 

Gnesta kommun utgår från god ekonomisk hushållning. Ett begrepp som innebär att 
den samlade kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de ekonomiska ramar 
som fullmäktige beslutat, att såväl verksamhetsmål som ekonomiskt resultat följs upp 
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och utvärderas kontinuerligt. Det är viktigt att goda förutsättningar skapas för att 
Gnesta också i framtiden kan leverera en bra kommunal verksamhet. Framtidsplanen 
innehåller också förutsättningar som påverkar kommunen, som till exempel 
skatteintäkter, bostadsbyggande, exploateringsbudget och befolkningstillväxt. 

Nämndernas egna verksamhetsplaner  
Nämnderna beslutar om sina egna verksamhetsplaner. Dessa har sin bäring i 
kommunfullmäktiges framtidsplan. Varje nämnd ska bryta ner de för nämnden 
relevanta inriktningsmålen som fastställts av kommunfullmäktige till nämndens 
fokusområde med tillhörande nämnduppdrag.  

Uppföljning av verksamhet och ekonomi 
(delårsrapport, budgetuppföljning, årsredovisning 
och internkontroll) 

Delårsrapport och årsredovisning 
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål sker i delårsrapporten och i 
årsredovisningen och bildar tillsammans med jämförelser av kvalitet/ekonomi och 
volymuppgifter ett viktigt underlag för eventuella revideringar inför nästa 
planeringsperiod.  

Nämnderna ansvarar för att följa upp sin egen verksamhetsplan och dess 
verksamhetsmål vid tertialrapporterna per april, augusti (delår) samt december 
(årsredovisning). 

Bedömningen om att övriga delar i det kommunala uppdraget utförs på ett 
tillfredsställande sätt görs bland annat genom årsredovisning, muntliga och skriftliga 
redovisningar i nämnder och fullmäktige. 

Internkontroll 
Enligt kommunallagen ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande 
sätt.  

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll 
inom hela kommunen. Som utgångspunkt finns ett reglemente för intern kontroll som 
gäller hela den kommunala koncernen. Kommunstyrelsens roll är att:  

1. driva det koncernövergripande internkontrollarbetet och  
2. följa upp den interna kontrollen inom den kommunala koncernen. 
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Se kommunens ”ekonomistyrningsregler” för ytterligare information avseende 
kommunens interna kontroll bedrivs. 

Budgetuppföljning  
Nämnderna ska upprätta budgetuppföljning med en uppdaterad prognos för helåret 
efter samtliga månader med undantag för januari och juni, samt förenklad uppföljning 
för juli. Nämndernas ekonomiska uppföljningar per tertial, april, augusti (delår) samt 
december (årsredovisning) ska redovisas till kommunstyrelsen. Delårsbokslut för årets 
åtta första månader samt årsredovisning redovisas för kommunfullmäktige. 

För ytterligare information gällande ekonomiska principer för styrning och uppföljning 
vänligen se kommunens ”ekonomistyrningsregler".   

Lagar och regler som kan vara bra att känna till 
som förtroendevald 

Offentlighet och sekretess 

Offentlighet 
Inom all offentlig verksamhet gäller offentlighetsprincipen, vilket innebär att 
allmänheten, inklusive massmedia, har rätt till insyn i bland annat kommunernas 
verksamhet. Offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad. 

Offentlighetsprincipen består av flera delar: 

- Yttrandefrihet – rätt att säga (i princip) vad man vill 
- Meddelarfrihet – rätt att lämna information till massmedia 
- Förhandlingsoffentlighet – rätt att närvara vid beslutande församlingars 

sammanträden 
- Allmänna handlingars offentlighet – rätt att ta del av allmänna handlingar 

Här kommer enbart de två sistnämnda att behandlas. 

Förhandlingsoffentlighet 
Inom den kommunala verksamheten är kommunfullmäktige den beslutande 
församlingen, och i kommunallagen finns regler som säger att fullmäktiges 
sammanträden är offentliga, vilket innebär att allmänheten har rätt att komma och 
lyssna på sammanträdet. Fullmäktige får dock besluta att själva överläggningen i ett 
visst ärende ska hållas inom stängda dörrar. Detta kan ske om det i ett ärende till 
exempel förekommer sekretessbelagda handlingar. 

Det finns inte någon lagstadgad rätt för allmänheten att närvara vid nämndernas 
sammanträden, eftersom nämnderna inte är en beslutande församling på det sätt som 
avses här. Däremot är det möjligt för nämnderna att besluta att nämndsammanträdena 
ska vara offentliga, under förutsättning att fullmäktige har medgett detta. I Gnesta 
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kommun är utgångspunkten att samtliga sammanträden, utom fullmäktiges, är stängda 
för allmänheten. Dock kan kommunfullmäktige medge samtliga nämnder rätten att 
enskilt besluta om nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten. 

Allmänna handlingars offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga, dvs. som inte 
omfattas av sekretess eller betraktas som arbetsmaterial, se vidare nedan. Med 
handling avses inte bara papper, utan allt som innehåller någon form av information, 
till exempel mejl, bilder, filmer och datafiler. 

För att allmänheten ska kunna ta del av handlingarna är det viktigt att de hålls ordnade 
på ett sådant sätt att det dels går att se vilka handlingar som finns, dels också att man 
kan hitta handlingarna. Detta görs genom diarieföringen. 

De flesta handlingar du får, till exempel utskick inför sammanträden, ingår redan i ett 
pågående ärende hos kommunen, och är alltså redan diarieförda. Om du däremot får 
en handling på något annat sätt, till exempel får den skickad direkt till dig från någon 
enskild, behöver du kontrollera om handlingen ska diarieföras. Detta gör du genom att 
vända dig till registrator eller kommun- eller nämndsekreteraren. 

Observera att det bara är handlingar du tar emot i din roll som förtroendevald i Gnesta 
kommun som ska hanteras på det här sättet. Får du rent privata handlingar från till 
exempel ditt parti, ska dessa inte diarieföras. 

Sekretess 
Sekretess innebär ett förbud mot att muntligen eller skriftligen lämna ut en uppgift. Att 
bryta mot sekretessen är ett brott som kan ge fängelse. 

Grundregeln är att allmänna handlingar också är offentliga, dvs. att allmänheten har 
rätt att ta del av dem. För att man ska kunna neka någon att ta del av en allmän 
handling krävs att det finns en uttrycklig bestämmelse i offentlighets- och 
sekretesslagen. Det går alltså inte att neka enbart av det skälet att det inte känns rätt att 
lämna ut en handling. 

Om du får en begäran av någon om att denne vill ta del av en handling, vänder du dig 
till registratorn eller till kommun- och/eller nämndsekreterare. 

Jäv 
I kommunallagen finns flera regler som handlar om jäv. Dessa regler syftar till att 
säkerställa att företrädare för kommunen agerar sakligt och opartiskt och att 
medborgarnas förtroende för kommunen och de beslut som fattas av företrädarna inte 
skadas. 

Ett beslut som fattas av någon som är jävig kan ogiltigförklaras av domstol, även om 
beslutet i själva sakfrågan är korrekt. Detta kan naturligtvis påverka medborgarnas 
förtroende för kommunen. Det är alltså synnerligen viktigt att reglerna om jäv iakttas. 
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Med handläggning avses alla steg i ett ärende, dvs. beredning, föredragning, 
överläggning och beslut. Reglerna om jäv ser olika ut beroende på om det handlar om 
förtroendevalda i fullmäktige eller i en nämnd.  

En ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen 
rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon 
annan närstående. 

En ledamot i en nämnd får inte delta i handläggningen av ett ärende om 

1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli 
påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, 
 

2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller 
ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad 
av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, 

 
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är 

knuten till, eller 
 
4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes 

opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas. 
 

Den sista punkten, den s.k. generalklausulen, syftar till att fånga upp sådana situationer 
där det inte med exakthet går att säga att saken rör något som den eventuellt jävige på 
ett mer tydligt sätt har koppling till. Exempel på situationer där jäv enligt 
generalklausulen kan uppkomma är att ledamoten är uppenbar vän eller ovän med den 
som saken rör, eller är så engagerad i saken att det lätt kan uppkomma misstanke om 
opartiskhet.  

Med delta i handläggningen i en nämnd avses inte bara att aktivt delta genom till 
exempel diskussioner eller röstning, utan också att närvara när ett ärende handläggs. 
En ledamot som är jävig måste alltså lämna sammanträdeslokalen när ärendet 
handläggs. 

Det finns några undantag då jävsreglerna inte ska tillämpas i en nämnd. 

- Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska nämnden 
bortse från jäv. Här avses sådana fall där ledamoten uppenbart saknar alla 
möjligheter att låta sig påverkas av några ovidkommande omständigheter, till 
exempel om det handlar om ärenden av informationskaraktär eller 
registreringsärenden. 

- Om ärendet rör ett kommunalt bolag eller stiftelse där ledamoten är 
ställföreträdare ska inte ledamoten anses jävig i fallen 2 och 4 ovan. Detta gäller 
dock inte om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Däremot 
kan ledamoten vara jävig på någon av de andra grunderna. 
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- Om ledamoten tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet i en annan 
nämnd ska inte ledamoten anses jävig i fallet 5 ovan. Däremot kan ledamoten 
vara jävig på någon av de andra grunderna. 

En ledamot, oavsett om vederbörande sitter i fullmäktige eller i en nämnd, är skyldig 
att själv väcka frågan för det fall vederbörande misstänker att han eller hon skulle 
kunna vara jävig. Fullmäktige eller nämnden ska då pröva frågan om jäv innan ärendet 
behandlas. Den eventuellt jävige får som huvudregel inte delta i denna prövning. 
Observera att även ett beslut i jävsfrågan kan överklagas, under förutsättning att 
beslutet i själva sakfrågan är överklagbart. 

Om du som ledamot är osäker på om du är jävig i en fråga, så kan du vända dig till 
kommunsekreteraren/nämndsekreterare eller kanslichef för råd och stöd. Tänk också 
på att om du känner att du är jävig i ett ärende så är du sannolikt det och bör för 
säkerhets skull avstå från att delta i handläggningen av ärendet. 

Ärendeberedning 

Allmänt om ärendeberedning  
Grundläggande för en god ärendeberedning är legalitet, objektivitet och 
proportionalitet.  

Legalitet innebär att kommunen endast får vidta åtgärder som har stöd i lag. 
Objektivitet innebär att kommunen i all sin verksamhet ska vara saklig och opartisk, 
dvs. inte låta sig påverkas av ovidkommande faktorer. Proportionalitet innebär att en 
åtgärd aldrig får vara mer långtgående än vad som behövs för att uppnå det avsedda 
resultatet. 

Förvaltningens beredning  
All handläggning och ärendeberedning inom förvaltningen ska präglas av opartiskhet, 
rättssäkerhet och allsidighet. Förvaltningschef avgör om beredningen av ärendet är 
tillfredställande. Samtliga beslutsunderlag ska vara godkända av förvaltningschef innan 
presidieberedning och underlaget utgör förvaltningens samlade bedömning i ärendet1.  

Ordförandeberedning 
När handlingarna är färdigbehandlade och godkända av förvaltningschef sker en 
politisk beredning, en så kallad ordförandeberedning, med nämndsekreterare, 
förvaltningschef och nämndens eller styrelsens ordförande och 1:e vice ordförande. 

Ordföranden beslutar om övriga som ska delta på ordförandeberedningen. Till 
ordförandeberedningen ska det finnas framskrivna underlag som skickas ut till 
deltagarna innan beredningsmötet.  

 
1 Se kommunens ärendehandbok för mer ingående information. 
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På mötet beslutar ytterst ordförande om underlaget ska gå vidare för förankring på 
kommande styrelse- eller nämndsammanträde som ett informationsärende eller om 
underlaget kan beslutas på kommande sammanträde. 

Det är slutligen ordföranden som fastställer dagordningen.2  

Presidieberedning 
Inför styrelsens eller nämndens sammanträde träffas presidiet, förvaltningschef och 
sekreterare/eller annan utsedd person för genomgång av kommande ärenden. 
Ordförande avgör om andra representanter ska delta eller om vissa ärenden kräver 
särskild föredragning.  

Till presidieberedningsmötet ska det finnas framskrivna underlag.  

Särskilt om kommunfullmäktige 
Som huvudregel ska alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om beredas i 
kommunstyrelsen. Kravet på beredning brukar kallas beredningstvång. Rör ärenden en 
viss nämnds ansvarsområden ska även den ansvariga nämnden ha fått möjligheten att 
yttra sig i ärendet. När ett ärende ska beslutas av kommunfullmäktige har därför 
kommunstyrelsen fattat beslut om ett förslag till kommunfullmäktige. 
Beslutsunderlagen i kommunfullmäktige är därför i regel mer omfattande än i 
nämnderna. Beslutsunderlagen innehåller förutom protokollsutdrag från 
kommunstyrelsen (med förslag till beslut) även aktuella tjänsteskrivelser i ärendet. 

Något beredningstvång i nämnder och styrelse finns inte, dock kvarstår skyldigheten 
avseende legalitet, objektivitet och proportionalitet. 

Politiskt beslutsfattande  
Efter genomförd ärendeberedning och politisk beredning är det dags för det politiska 
organet att sammanträda och fatta beslut. Du som ledamot och ersättare i ett politiskt 
organ kommer att formellt kallas till sammanträde. Reglementet anger hur långt innan 
kallelse med tillhörande handlingar ska tillställas dig. Om du av någon anledning inte 
kan närvara vid sammanträdet ska du i god tid anmäla detta till din nämnd- eller 
kommunsekreterare.  

För att du som förtroendevald ska kunna fullgöra dina uppgifter finns där en rad 
begrepp och regler som kan vara bra att känna till. 

Tjänstgöring 
Både ledamöter och ersättare kallas till sammanträdena. En ledamot som kommer 
under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, även om en ersättare har 

 
2 Se ärende handbokens avsnitt om ”Ärendeberedning” 
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inträtt i hens ställe. I nämndens reglemente anges bestämmelser för ledamöter som 
avbryter sin tjänstgöring under ett pågående sammanträde av annat skäl än jäv. 

I fullmäktige är det inte tillåtet med växeltjänstgöring men för nämnderna, inklusive 
kommunstyrelsen, finns en särskild inkallelseordning. Ändring i tjänstgöringen sker 
inte under pågående handläggning av ett ärende, utan när ett ärende avslutas och 
innan nästa tas upp.  

Av kommunfullmäktiges arbetsordning, styrelsens nämndernas reglementen framgår 
att som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad 
till protokollet. 

Kommunfullmäktigesammanträdet och hur man väcker ärenden 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för allmänheten. 
Allmänheten har rätt att närvara och lyssna på sammanträden men de har inte rätt att 
yttra sig eller på andra sätt uttrycka åsikter. Du som ledamot eller tjänstgörande 
ersättare i kommunfullmäktige kan initiera ärenden och väcka frågor på en rad olika 
sätt. Exempelvis kan detta ske genom att lämna motioner, ställa interpellationer och 
enkla frågor.  

Motion 
Genom att väcka en motion startar du ett ärende kring en fråga som du vill att 
kommunen ska fatta ett visst beslut i. 

Så går det till att väcka en motion: 

1. En motion både initieras och slutbehandlas i kommunfullmäktige. När du 
lämnat in din motion anmäls den på kommunfullmäktige, dvs. den sätts upp på 
dagordningen som ny inkommen motion. 
 

2. Därefter föreslår kommunfullmäktiges presidium hur motionen ska 
beredas/utredas. Inlämnad motion bereds alltid av kommunstyrelsen, med 
anledning av kommunallagens beredningstvång, och eventuellt av berörd 
facknämnd utifrån det sakområde som motionen berör. 
 

3. Efter att motionen beretts i kommunstyrelsen och i eventuella facknämnder går 
motionen tillbaka till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. En motion ska 
beredas inom sådan tid att fullmäktige kan fatta ett beslut i ärendet inom ett år. 
Hinns detta inte med ska en avrapportering ske innan året har gått och 
fullmäktige kan då välja att avskriva motionen från vidare handläggning. Denna 
avrapportering sker på fullmäktiges ordinarie sammanträde närmast före 
utgången av april månad.   

Hur skapar du en motion? 
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- Motionen ska vara skriftlig och personligt undertecknad av en eller flera 
ledamöter. 

- Motionen ska innehålla förslag till beslut och motivering till förslaget. 
- Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 
- En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid 

ett sammanträde 

I kommunfullmäktiges arbetsordning anges regler för inlämnande och hantering av 
motioner. 

Interpellation 
Med interpellation menas att en fråga ställs av den enskilda ledamoten till en 
förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett visst område. Fullmäktige får besluta 
att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation till en av 
fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 
2–6 §§ eller till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som 
kommunen eller regionen är medlem i. Det som skiljer en interpellation mot en fråga är 
att en interpellation kräver ett utförligare svar än en fråga. Interpellationsrätten är 
mycket viktig ur ett demokratiskt perspektiv eftersom det utgör ett kontrollmedel över 
nämnderna vid sidan av den kommunala revisionen. Värt att veta är att interpellationer 
inte leder till några beslut av kommunfullmäktige. 

Så går det till att ställa en interpellation 
När du har lämnat in din interpellation anmäls den av sekreteraren till 
kommunfullmäktige, det vill säga att den tas upp på dagordningen inför sammanträdet. 
Interpellationen ska besvaras på nästkommande möte. På sammanträdet sker en 
interpellationsdebatt där samtliga ledamöter och ersättare har rätt att delta. 

Hur skapar du en interpellation? 
- Interpellationen ska vara skriftlig och personligt undertecknad av en ledamot. 
- Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. 
- En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
- Interpellationen ska rikta sig till ordföranden i den 

nämnd/fullmäktigeberedning som är ansvarig för sakinnehållet i 
interpellationen. 

- Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. 
- Interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller 

någon annan nämnd ansvarar för.  
- Interpellationer bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för 

kommunen. 
- Interpellationer om allmänpolitiska frågor och ärenden om 

myndighetsutövning som rör en enskild person kan inte ställas. 
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I kommunfullmäktiges arbetsordning anges regler för inlämnande och hantering av 
interpellationer. 

Fråga 
Likt motioner och interpellationer har du som är ledamot eller tjänstgörande ersättare i 
kommunfullmäktige rätt att ställa frågor. Ur ett demokratiskt perspektiv är frågor 
viktiga eftersom det är ett sätt att få in upplysningar och styra debatten.  

Till skillnad mot interpellationer får frågor endast debatteras av den som har ställt 
frågan och den som besvarar den. Notera att kommunfullmäktiges presidium har rätt 
att omvandla en fråga till en interpellation om den bedöms vara för omfattande för att 
vara en fråga. 

Så går det till att ställa en fråga 
När du har lämnat in den enkla frågan anmäls den av kommunfullmäktiges sekreterare 
till dagordningen för sammanträdet. Debatten är begränsad till dig som frågeställare 
och den ledamot som besvarar frågan. 

Hur gör du för att ställa en fråga? 

- Frågan ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
- Frågan ska ha ett bestämt innehåll. 
- Frågan ska gälla enkla sakförhållanden så att svar kan lämnas snabbt. 
- Frågan ska vara försedd med en kort inledande förklaring. 
- Frågan ska rikta sig till ordföranden i den nämnd som är ansvarig för det 

sakinnehåll som frågan handlar om. 
- Ersättare behöver tjänstgöra vid sammanträdet för att kunna ställa en fråga och 

delta i debatten.  

I kommunfullmäktiges arbetsordning anges regler för inlämnande och hantering av 
frågor vid kommunsfullmäktigesammanträdet. 

Nämndsammanträdet och hur man väcker ärenden 
Ordföranden ansvarar för dagordningen och för att de ärenden som nämnden ska 
handlägga blir beredda. Kommunens beslutsprocess bygger på skriftligt material. Detta 
för att de förtroendevalda i tid ska kunna sätta sig in i ärendet men också för att 
allmänheten genom offentlighetsprincipen ska kunna följa den kommunala 
beslutsprocessen. Det ska också vara möjligt i framtiden att ta del av underlag och 
beslut som fattas idag.  

Inför sammanträdena skickas sammanträdeshandlingarna elektroniskt till alla 
ledamöter och ersättare. Handlingarna består oftast av tjänsteskrivelse med tillhörande 
bilagor för de beslutsärenden som är uppsatta på dagordningen. I de fall då ett ärende 
är mycket brådskande kan det hända att handlingarna läggs fram först på 
sammanträdet.  
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Kommunfullmäktige i Gnesta kommun har genom fastställande av styrelsens- och 
nämndens reglemente beslutat att styrelsen och nämndernas sammanträden är öppna 
för allmänheten. Dock gäller inte denna princip i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller ärenden som är sekretessbelagda.  

Ledamotsinitiativ 
Som ledamot i en nämnd har du rätt att ta initiativ till nya ärenden i nämnden. Denna 
rättighet framgår av kommunallagen och benämns ledamotsinitiativ. 

Så går det till att väcka ett ledamotsinitiativ 
- Ledamoten måste tjänstgöra vid sammanträdet för att initiera ärenden. 
- Nämnden beslutar genom majoritetsbeslut om och hur ärendet ska beredas. 

Något beredningstvång gäller inte, förutsatt att ärendet inte gäller 
myndighetsutövning, för nämnderna. Ett ärende kan avgöras vid samma 
sammanträde som det väckts.  

Vid sammanträdet avgörs:  
- Om ärendet ska avgöras direkt  
- Om ärendet ska beredas  
- Om ärendet ska bordläggas  
- Ett skriftligt formulerat förslag är att föredra för en effektiv hantering i 

nämnden 

Sammanträdesteknik 
Beslutsförslag kallas även för yrkanden. I Gnesta kommun används terminologin: 
bifallsförslag, tilläggsförslag, ändringsförslag, avslagsförslag och nytt förslag. Endast 
ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att lämna beslutsförslag. Det finns olika 
typer av beslutsförslag och skillnader mellan detsamma. Här är några olika typer av 
beslutsförslag: 

Beslutsförslag  
- Bifallsförslag – Du ställer dig positiv till det framlagda förslaget till beslut 
- Avslagsförslag – Du ställer dig negativ till det framlagda förslaget till beslut 
- Tilläggsförslag – Du anser att det framlagda förslaget är bra men det bör 

kompletteras med ett tillägg 
- Ändringsförslag – Du anser att det framlagda förslaget till beslut ska ändras på 

något sätt 
- Nytt förslag – Du föreslår ett helt nytt förslag än det framlagda förslaget till 

beslut 

Särskilt om beslutsförslag i kommunfullmäktige  
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Ordföranden ska vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att 
förslaget innebär att ett nytt ärende väcks. 

Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att 
förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. 
Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå ska läggas fram (5 kap. §§ 52–57 
KomL).3 

Bordlägga 
En bordläggning innebär att beslutet skjuts upp till nästa sammanträde. Inget 
ytterligare, till exempel ny utredning eller ny information får tillföras ärendet.  

I kommunfullmäktige förekommer dessutom begreppet minoritetsbordläggning. Det 
betyder att om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att ett ärende 
ska bordläggas till nästa sammanträde måste fullmäktige göra det. En sådan 
bordläggning kan bara ske en gång. Ska ärendet bordläggas ytterligare, krävs vanligt 
majoritetsbeslut. 

För nämndernas del finns inte rätten och möjligheten till minoritetsbordläggning, utan 
det är endast vid majoritetsbeslut som ett ärende kan bordläggas. 

Återremiss 
Om en ledamot eller flera ledamöter föreslår att ett ärende ska återremitteras betyder 
det att ärendet ska kompletteras med till exempel ytterligare utredning eller 
information på grund av att beslutsunderlaget är ofullständigt. Ett förslag om 
återremiss behöver, till skillnad från bordläggning, motiveras. Det är viktigt att förslag 
om återremiss är tydligt motiverat så att mottagaren av återremissen vet vad som ska 
göras. 

I kommunfullmäktige kan en återremiss begäras av en minoritet, motsvarande minst 
en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Ett ärende kan dock inte först bordläggas 
och sedan återremitteras, eller tvärtom, med stöd av minoritetsreglerna. Det går bara 
att använda dem en gång i varje ärende. I nämnderna, kommunstyrelsen inkluderad, 
kan en minoritet inte återremittera ett ärende.  

Reservation och särskilt yttrande 
Den ledamot som inte vill ta ansvar för ett beslut som fattats, kan reservera sig. 
Reservation får bara göras av den som har rätt att delta i beslutet. Reservationer måste 
anmälas innan sammanträdet avslutas. Skriftliga reservationer ska lämnas till 

 
3 Det råder i princip beredningstvång för alla ärenden som ska beslutas av fullmäktige. Därav 
kan KFO propositionsvägra förslag som inte beretts av styrelsen eller nämnderna. En sådan 
vägran ska protokollföras. Ett sådant beslut kan inte överprövas av kommunfullmäktige. 



 Kommunstyrelseförvaltningen  18(23) 
 

Dokumentnamn Ledamotsguide 
Ämne Stöd till förtroendevalda i Gnesta kommun 
Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

kommunsekreteraren före protokollets justering eftersom den ska skrivas in i 
protokollet.  

Ledamot som stödjer beslutet men vill lämna särskilt yttrande i ärendet har rätt till 
detta. Yttrandet ska vara skriftligt och motiveringen ska lämnas till sekreteraren eller 
annan anställd vid styrelsen kansli före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 
av protokollet 

Protokollsanteckning 
I samband med att ett ärende avgörs kan en ledamot eller ersättare lämna en 
protokollsanteckning. En protokollsanteckning är en kort meningsyttring som skrivs in 
i protokollet. De andra ledamöterna har rätt att få ta del av innehållet i 
protokollsanteckningen eftersom den ska föras in i protokollet. Denna rätt regleras i 
reglementet. 

Avstå från att rösta 
En ledamot får avstå från att rösta när beslut fattas. Vid myndighetsutövning får dock 
den som deltagit i handläggningen inte avstå från att rösta. En ledamot som inte vill 
delta i beslutet behöver anmäla detta till presidiet innan beslutet har fattats.  

Beslutsgång (propositionsordning) och omröstning (votering) 

Beslutsgång – tre förslag och ingen omröstningsbegäran 
Om det under överläggningarna framställts tre förslag A, B och C lägger ordföranden 
fram dessa beslutsförslag genom att i tur och ordning fråga vilket förslag nämnden 
bifaller. Det kan se på följande sätt: 

Bifaller nämnden förslag A?    

Bifaller nämnden förslag B?    

Bifaller nämnden förslag C?    

Som ledamot eller tjänstgörande ersättare ropar man ja till det beslutsförslag som man 
vill ska vinna. 

Därefter redovisar ordföranden sin uppfattning över vad nämnden beslutat.  
Ordföranden avvaktar sedan några sekunder med att bekräfta sin uppfattning med ett 
klubbslag:  

Jag finner att nämnden beslutat bifalla förslag A. 

När klubban fallit har beslutet fattats med acklamation (enhälligt). Enhälligheten kan 
dock ifrågasättas genom att ledamot eller tjänstgörande ersättare begär omröstning 
innan beslutet befästs genom klubbslag.  

Beslutsgång – två förslag och omröstning 
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Ibland begärs omröstning. Under överläggningarna framställs två förslag A och B. 
Ordföranden lägger fram dessa beslutsförslag på följande sätt: 

Bifaller nämnden förslag A? 

Bifaller nämnden förslag B? 

Jag finner att nämnden har beslutat att bifalla förslag A. 

Ordförande avvaktar i några sekunder med att bekräfta sin uppfattning med ett 
klubbslag. Då begärs omröstning. 

Begäran om omröstning ska alltid verkställas. I detta exempel finns två förslag till 
beslut, ordförande meddelar följande:  

Du som vill bifalla förslag A röstar ja. 

Du som vill bifalla förslag B röstar nej. 

Därefter får de röstande avge sina röster efter upprop. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist (utslagsröst). Efter avslutad omröstning redovisar ordförande utfallet och befäster 
det med klubbslag: 

Jag finner att nämnden har beslutat att bifalla förslag A. 

Beslutsgång – tre förslag och omröstning (utan omröstning om motförslag)  
Om omröstning begärs och tre förslag har framställts under överläggningarna, blir det 
förslag som ordföranden uppfattat bifall till också det förslag som utgör huvudförslag 
vid omröstning. Ordförandens uppfattning gällande huvudförslag kan inte nämnden 
eller fullmäktige pröva.  

Som ovan nämnts framställs i detta exempel tre förslag under överläggningarna A, B 
och C. Ordföranden inleder med att i tur och ordning fråga vilket förslag nämnden 
bifaller. Det kan ske på följande sätt: 

Bifaller nämnden förslag A?    

Bifaller nämnden förslag B?    

Bifaller nämnden förslag C?  

Ordförande redovisar sin uppfattning: 

Jag finner att nämnden beslutat bifalla förslag A.   

Ordförande avvaktar i några sekunder med att bekräfta sin uppfattning med ett 
klubbslag. Då begärs omröstning. 

Ordföranden meddelar följande: 

Omröstning har begärts och ska verkställas. Huvudförslag är A. Jag kommer ställa 
förslag B och C mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

Ska B vara motförslag till huvudförslaget? 



 Kommunstyrelseförvaltningen  20(23) 
 

Dokumentnamn Ledamotsguide 
Ämne Stöd till förtroendevalda i Gnesta kommun 
Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Ska C vara motförslag till huvudförslaget?  

Ordföranden redovisar sin uppfattning: 

Jag finner att B utgör motförslag till huvudförslaget A. 

 

Om omröstning inte begärs gällande vilket av förslagen som utgör motförslag 
(kontrapropositionsvotering) befäster ordföranden sin uppfattning med ett klubbslag 
och meddelar följande: 

Du som vill bifalla huvudförslaget A röstar ja och du som vill bifalla motförslaget B 
röstar nej. 

Därefter får de röstande avge sina röster efter upprop. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist (utslagsröst). Efter avslutad omröstning redovisar ordförande utfallet och befäster 
det med klubbslag: 

Jag finner att nämnden beslutat bifalla förslag A.   

Beslutsgång – tre förslag och omröstning inklusive omröstning om 
motförslag. 
Som i exemplet ovan, när omröstning begärs och det finns tre beslutsförslag, blir det 
förslag som ordföranden uppfattat bifall till också det förslag som utgör huvudförslag 
vid omröstning. Skillnaden mellan exemplen är att omröstning även begärs för vilket av 
förslagen som ska utgöra motförslag (även kallat kontrapropositionsvotering).  

Som ovan nämnts framställs i detta exempel tre förslag under överläggningarna A, B 
och C. Ordföranden inleder med att i tur och ordning fråga vilket förslag nämnden 
bifaller. Det kan ske på följande sätt: 

Bifaller nämnden förslag A?    

Bifaller nämnden förslag B?    

Bifaller nämnden förslag C?  

Ordförande redovisar sin uppfattning: 

Jag finner att nämnden beslutat bifalla förslag A.   

Ordförande avvaktar i några sekunder med att bekräfta sin uppfattning med ett 
klubbslag. Då begärs omröstning. 

Ordföranden meddelar följande: 

Omröstning har begärts och ska verkställas. Huvudförslag är A. Jag kommer ställa 
förslag B och C mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

Ska B vara motförslag till huvudförslaget? 

Ska C vara motförslag till huvudförslaget?  
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Ordföranden redovisar sin uppfattning: 

Jag finner att B utgör motförslag till huvudförslaget A. 

Ordförande avvaktar i några sekunder med att bekräfta sin uppfattning med ett 
klubbslag. Då begärs omröstning gällande vilket av förslagen som ska utgöra 
motförslag till huvudförslaget. Ordföranden meddelar följande: 

Du som vill att förslag B utses som motförslag till huvudförslaget röstar ja och du som 
vill att förslag C utgör motförslag till huvudförslaget röstar nej.  

Därefter får de röstande avge sina röster efter upprop. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist (utslagsröst). Efter avslutad omröstning redovisar ordförande utfallet och befäster 
det med klubbslag: 

Jag finner att nämnden beslutat att förslag B utgör motförslag till huvudförslaget A.   

Därefter meddelar ordföranden följande: 

Du som vill bifalla huvudförslaget A röstar ja och du som vill bifalla motförslaget B 
röstar nej. 

Därefter får de röstande avge sina röster efter upprop. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist (utslagsröst). Efter avslutad omröstning redovisar ordförande utfallet och befäster 
det med klubbslag: 

Jag finner att nämnden beslutat bifalla förslag A.   

Protokoll och minnesanteckningar 
Protokoll ska föras vid kommunfullmäktiges, styrelsens, nämndernas och utskottens 
sammanträdanden. Ordförande ansvarar för att protokollet förs och att det sker på rätt 
sätt. Även delegationsbeslut ska protokollföras. Det ska framgå av protokollet vilka 
beslut som stannar i nämnden och vilka som ska vidare till annan instans. 

Sammanträden för kommunens olika råd och beredningar dokumenteras genom 
minnesanteckningar.  

Justering 
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som utses vid 
sammanträdets början. Fullmäktiges protokoll justeras av ordföranden samt två 
ledamöter. Justeringen ska äga rum senast 14 dagar efter sammanträdesdagen på tid 
som ordföranden bestämmer och meddelar vid sammanträdet. 

Vid brådskande ärenden kan enstaka paragrafer eller hela protokollet direktjusteras vid 
sammanträdet. Detta innebär att sekreteraren vid sammanträdet tillhandahåller 
protokollet eller paragrafen och att ordföranden och justerarna undertecknar 
omedelbart. 
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Minnesanteckningarna för kommunens råd och beredningar kontrasigneras av 
ordföranden och utsedd ledamot. Minnesanteckningarna behöver inte anslås på 
kommunens anslagstavla. 

Anslag 
Senast på andra dagen efter justeringen har ägt rum ska uppgift om när protokollet 
justerats och om var protokollet finns anslås på kommunens digitala anslagstavla. 
Anslaget ska även innehålla uppgift om vilken dag det satts upp.  

Beslut som justeras omedelbart ska anslås direkt efter sammanträdet.  

Arvodering 
Som förtroendevald i Gnesta kommun har du rätt till ersättning för den tid du deltar i 
möten, konferenser samt vid andra evenemang som är kopplade till din roll som 
förtroendevald. Bestämmelser för arvodering regleras i reglementet för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda. Reglementet hittar du i kommunens 
författningssamling på gnesta.se. 

Lönespecifikation till dig som förtroendevald 
Lönespecifikation delges dig som förtroendevald digitalt. För att arvode ska kunna 
betalas ut behöver du anmäld det till löneutbetalande bank som är Nordea. Denna 
anmälan kan antingen göras via blankett eller via följande sätt: 

Du anmäler ditt kontonummer på något av följande sätt: 

Du meddelar ditt kontonummer genom att gå in via länken nedan till anmälan av 
konto. För att logga in här krävs att du har BankID. Du behöver även fylla i 
arbetsgivarnumret 629662. 

Anmäl konto (nordea.se) 

Du som är kund hos Nordea kan använda telefonbanken för att meddela ditt 
kontonummer. Även då behöver du uppge arbetsgivarnumret 629662. 

Kontakta kommunkansliet om du önskar få en blankett för anmälan. 

Om du inte anmäler konto 

Om du inte meddelar kontonummer kommer Nordea att betala ut din lön/ditt arvode 
på en utbetalningsavi som skickas till din hemadress, alternativt till ett konto som kan 
finnas registrerat hos Nordea sedan tidigare.  

Teknisk utrustning – Läsplattor till förtroendevalda 
Som ledamot och ersättare i nämnd, styrelse eller fullmäktige får du tillgång till en 
läsplatta för att kunna ta del av sammanträdeshandlingar. Ta kontakt med 
kommunkansliet om du har frågor kring hantering av läsplattor. 

https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome
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Nycklar, nyckeltagg och behörighet till kommunens 
lokaler 
De förtroendevalda som innehar roll som ordförande, kommunalråd eller 
partiföreträdare får tillgång till nyckel eller tag för att komma in i kommunala 
lokalutrymmen i kommunhuset. 
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