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5INLEDNING

Den här handboken är ett stöd för dig som är förtroendevald i Karlstads kommun och som 
har uppdrag i en nämnd. Den ger dig en grundläggande introduktion om kommunen och 
de olika begrepp som förekommer när du sitter i ett beslutande organ. Det finns även en 
handbok för dig som sitter i kommunfullmäktige. Handböcker och annan information till 
dig som politiker finns på karlstad.se/fortroendevald.

Vill du få mer kunskap om kommunens organisation, ansvarsområden och verksamheter 
finns det mycket att läsa på vår webbplats karlstad.se.

VAD STYR KOMMUNENS VERKSAMHET?

Kommunens verksamhet regleras av regeringsformen där principen om självstyrelse och  
rätten att ta ut skatt finns, av kommunallagen och av ett antal specialförfattningar. Dessa 
kompletteras av kommunens egna styrdokument som kommunfullmäktiges (även kallad  
fullmäktige) arbetsordning, olika reglementen och interna målstyrande dokument.

Kommunallagen är en ramlag som förenklat talar om vad kommunen får göra och hur det 
ska gå till när beslut fattas. Här finns också grunderna för vilka som är valbara till uppdrag  
i fullmäktige samt hur kommunen kan organisera sig och samverka med andra.

Vid sidan av kommunallagen finns lagen om kommunala befogenheter som ger kommunen 
ökade befogenheter även utanför kommungränsen. Det kan till exempel handla om att bidra 
till infrastruktursatsning för en väg som är viktig för kommunen.

Kommunen har också ett utpekat ansvar och styrs av andra lagar som till exempel plan-  
och bygglagen, socialtjänstlagen och skollagen.

Sammantaget ger detta grunderna för vad kommunen får ägna sig åt.

När kommunen utför sina uppdrag inom olika områden och handlägger ärenden finns för-
utom speciallagstiftning alltid förvaltningslagen som grund att förhålla sig till. Den reglerar 
hur vi ska göra och vad vi behöver tänka på när vi handlägger ärenden och beslutar om rättig- 
heter eller skyldigheter för enskilda. Det kan till exempel handla om att vi måste anteckna 
uppgifter som har betydelse för ett ärende, skyldighet att anlita tolk eller kommunicera med 
enskilda inför beslut samt informera om vad som gäller för den som vill överklaga ett beslut.

http://karlstad.se/fortroendevald
http://karlstad.se
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6 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

Offentlighetsprincipen finns i tryckfrihetsförordningen och innebär att den som vill har rätt 
att ta del av allmänna handlingar. Den som frågar har rätt att vara anonym och behöver inte 
tala om vad den ska ha informationen till. Som handling räknas både papper och elektroniska 
upptagningar av information.

En handling som kommit in till eller upprättats av kommunen är en allmän handling.  
Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller hemliga (omfattas av sekretess).  
Det måste finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen för att inte lämna ut hela eller  
delar av handlingar.

Inom vissa områden, exempelvis sociala verksamheter som rör insatser kring enskilda, om-
fattas handlingar i princip alltid av sekretess, men i de flesta fall är kommunens allmänna 
handlingar offentliga. En prövning om en handling eller en uppgift kan lämnas ut ska alltid 
göras i det enskilda fallet när någon begär att få läsa den.

Om du som förtroendevald får material till dig hemskickat, i ett möte utanför ditt politiska 
uppdrag eller via e-post kan det vara svårt att veta om det är allmän handling eller inte. Utgå 
från vad avsändaren förväntar sig. Är det tydligt att informationen rör dig i din roll som före-  
trädare för ditt parti eller din funktion i partiet är det inte allmän handling. Handlar det om 
ett ärende som rör dig som förtroendevald och uppdragstagare i kommunen, kan det vara en 
allmän handling. Om du är osäker kan du kontakta sekreteraren för råd. Allmänna hand-
lingar kan behöva registreras så de blir sökbara om någon vill ta del av dem, så skicka dem 
till registrator där du har ditt uppdrag. Innehåller handlingar sakuppgifter i ärenden ska 
dessa tillföras beredningen av ärendet.

KOMMUNENS ORGANISATION

Karlstads kommun har, förutom kommunstyrelsen, 13 politiska nämnder. Endast kommun- 
styrelse och valnämnd är obligatoriska nämnder, i övrigt är det upp till kommunfullmäktige 
att bestämma hur många nämnder som det ska finnas, vad de ska heta och vilka uppgifter  
de ska ha.

Varje nämnd har sitt ansvarsområde. Kommunens nämnder är uppdelade utifrån olika  
verksamhetsområden och de bestämmer till exempel hur kommunen ska sköta förskolor, 
skolor, socialtjänst och äldreomsorg.

Till varje nämnd hör en förvaltning som består av anställda. Kommunen har cirka  
7 500 anställda.
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7Följande nämnder finns i Karlstad
(inom parentes anges nämndens förkortning):

• Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN)

• Barn- och ungdomsnämnden (BUN)

• Drift- och servicenämnden (DSN)

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)

• Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd (ÖN)

• Kommunstyrelsen (KS)

• Krisledningsnämnden (KLN)

• Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

• Miljönämnden (MN)

• Omvärldsnämnden (OVN)

• Stadsbyggnadsnämnden (SBN)

• Teknik- och fastighetsnämnden (TFN)

• Valnämnden (VN)

• Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter och ska  
ha uppsikt över nämnderna. I ärenden som ska beslutas av fullmäktige lämnar kommun- 
styrelsen förslag till beslut. Kommunstyrelsen är också ansvarig för att kommunfullmäktiges 
beslut verkställs. Kommunstyrelsen har ett reglemente som beskriver deras uppgifter.  
Reglementet finns publicerat i appen Netpublicator samt på karlstad.se. 

Kommunstyrelsen har två beredande arbetsutskott; kommunledningsutskottet (KU) och  
tillväxtutskottet (TU). Alla ärenden som behandlas av kommunstyrelsen bereds i något  
av utskotten. 

http://karlstad.se
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Nämnderna

Under kommunfullmäktige finns förutom kommunstyrelsen 13 nämnder med ansvar  
för olika verksamhetsområden. Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde.  
Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för och detta  
regleras i varje nämnds reglemente. Nämndens reglemente finns publicerat i appen  
Netpublicator samt på karlstad.se.

De flesta ärenden som behandlas av nämnden kan nämnden själv besluta om. De ärenden 
som är av särskild vikt går vidare och beslutas av kommunfullmäktige. Innan fullmäktige 
kan fatta beslut ska kommunstyrelsen bereda ärendet. 

Kommunala bolag

Koncernen Karlstads kommun består, förutom av förvaltningar och nämnder, av kommunens 
bolag. Kommunen äger sina helägda bolag indirekt genom Karlstads Stadshus AB, som 
tillsammans med dotterbolagen bildar en bolagskoncern.

När en kommun äger ett bolag ska den enligt kommunallagen ha inflytande och kontroll 
över bolagets verksamhet och det ska alltid finnas ett kommunalt ändamål med bolaget.  
Ändamålet tydliggörs i bolagsordningen som finns för varje bolag. För alla bolagen finns 
också ägardirektiv. Där beskrivs ägarens vilja, ambitioner och mål med företaget. Ägar-  
direktiven blir därför ett styrande dokument för bolagsstyrelsens arbete. Genom ägar-  
direktiven kan kommunen bestämma olika principer som bolaget ska förhålla sig till.

Kommunfullmäktige utser ledamöter i bolagens styrelser. Moderbolaget Karlstads  
Stadshus AB samordnar bolagskoncernens verksamhet.

Följande bolag finns i koncernen:

• Karlstads Stadshus AB

• Karlstad Airport

• Karlstads Bostads AB

• Karlstads El- och Stadsnät AB

• Nytt bolag för stadsnätsverksamhet och ägande av ombildat Karlstads El- och Stadsnät AB

• Karlstads Energi AB

• Karlstads Parkerings AB

• Mariebergsskogen AB

• MittNät AB

http://karlstad.se
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10 LITE MER OM NÄMNDARBETET

På hösten bestäms mötestiderna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna 
för det kommande året. I de flesta fall har nämnderna sina möten på dagtid. Alla mötesdatum 
finns tillgängliga på karlstad.se ungefär från årsskiftet.

Inför ett möte med nämnden

Ordföranden ansvarar för kallelsen 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 att i framtiden ha tillgång till underlag för beslut som fattas i dag.

Inför nämndens möten publiceras handlingar som hör till ärendet i läsplattan, till exempel  
förslag till beslut från förvaltningen. Vissa undantag kan ske om ärenden är mycket brådskande 
och handlingarna kan då komma att läggas fram först på mötet. Det ska normalt sett inte 
förekomma att ett ärende redovisas enbart genom en muntlig föredragning vid samman-  
trädet. Däremot kan det undantagsvis förekomma att det tidigare utsända skriftliga under- 
laget kompletteras med en muntlig föredragning.

Kallelse och handlingar publiceras normalt i läsplattan senast fem dagar före mötesdagen. 
Extra publiceringar av möteshandlingar kan förekomma efter det att kallelsen har skickats ut.

Kallelsen publiceras normalt på karlstad.se fem dagar innan mötet. Flera nämnder publicerar 
även sina handlingar samtidigt på webbplatsen.

Delegering av beslut

Delegering innebär att nämnden överlåter sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller 
enskilda tjänstepersoner i enlighet med nämndens delegeringsordning. Ett delegeringsbeslut 
ska alltid anmälas till nämnden för att överklagandetiden ska börja löpa. Det är också viktigt 
för att följa upp hur delegeringen fungerar.

Nämnden kan inte ändra på eller upphäva ett delegeringsbeslut. Däremot kan nämnden 
återta beslutsrätten om delegaten inte längre har nämndens förtroende. Ett delegeringsbeslut 
kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut.

http://karlstad.se
http://karlstad.se
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11ATT VARA LEDAMOT

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till nämnderna. Du kommer att ha  
uppdrag i den nämnd som du har blivit invald i till och med den 31 december 2026, om  
du inte begär att få avsluta uppdraget.

Digitala beslutsunderlag

Som förtroendevald i Karlstads kommun får du låna en läsplatta den tid du har ett politiskt 
uppdrag. Kallelse och tillhörande handlingar publiceras i läsplattan.

Närvaro och tjänstgöring vid möte

Både ledamöter och ersättare kallas till nämndens möten. En ledamot som kommer under 
ett pågående möte har rätt att tjänstgöra, även om en ersättare inträtt i hens ställe. En leda- 
mot som avbryter tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv kan inte gå tillbaka och 
tjänstgöra vid mötet. Däremot kan ledamoten komma tillbaka och vara med under senare 
del av mötet utan att formellt tjänstgöra. I nämnderna tjänstgör ersättare enligt den ordning 
som kommunfullmäktige har bestämt efter valet. Byte sker mellan olika ärenden, inte under 
tiden ett ärende behandlas.

Yttrande- och initiativrätt

Både ledamöter och ersättare har rätt att yttra sig på mötet genom att ställa frågor eller 
besvara ett inlägg från någon annan person. Däremot är det endast ledamöter och tjänst-  
görande ersättare som kan framföra yrkanden och få sin mening antecknad i protokollet.

Ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att väcka ärenden i nämnden i samband  
med möte. Det är sedan nämnden som beslutar om ärendet.

Att rösta i ett ärende

Normalt fattas beslut genom att ordföranden frågar om ett förslag bifalls eller avslås, så kallat 
acklamationsbeslut. Som ledamot/tjänstgörande ersättare ropar du för det förslag till beslut 
som du stödjer och är tyst när ordförande frågar om nämnden beslutar i enlighet med det 
yrkande som du vill ska avslås. Ordförande lyssnar efter vilket ”ja” som flest ansluter sig till 
och tydliggör sin mening om utfallet.
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Om du vill säkerställa vilket förslag som flest stödjer kan du begära omröstning. Närvarande 
ledamöter och tjänstgörande ersättare har varsin röst. Det finns tre olika röstningsalternativ 
att välja på:

• Ja

• Nej

• Avstår

Ordförande redogör för vilket förslag ja eller nej står för. Röstningsresultatet redovisas  
i protokollet. Skulle det bli lika många ja- som nej-röster så har ordförande utslagsröst.

Det förekommer att ledamöter anmäler att de ”inte deltagit i beslutet”. Detta får ses som 
politisk markering och fritar inte ledamoten från ansvaret för beslutet. För detta krävs en 
reservation (läs mer om reservationer längre fram i handboken). Vill du avstå från att delta  
i ett beslut måste du tala om det för ordföranden och det ska även protokollföras i den  
aktuella paragrafen. Görs ingen sådan anmälan anses du ha deltagit i beslutet om det har 
fattats med acklamation.

Den som är ordförande är alltid skyldig att delta och rösta om det behövs för att avgöra ärendet. 
I ärenden som rör enskilda har den som deltagit i handläggningen heller ingen rätt att avstå 
från att rösta. Det innebär att alla som tjänstgör vid mötet är skyldiga att rösta i dessa fall. 

Jävsregler

Den som är på ett möte och som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggningen av 
ärendet. Handläggning av ett ärende inkluderar både beredning, föredragning, överläggning 
och beslut. Den som är jävig ska lämna mötet när ärendet behandlas. Jävsreglerna i nämn-
derna är hårdare än de jävsregler som gäller i fullmäktige.

Vid öppna möten finns det inget formellt krav på att lämna mötesrummet men det är ändå 
lämpligt att man gör det för att undvika ifrågasättanden.

Jäv föreligger om nämnden ska hantera ett ärende som rör dig personligen eller om det rör 
din make/maka, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. De här  
två typerna av jäv kallas för sakägarjäv och släktskapsjäv.

Jäv föreligger även om du eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår 
eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. Den typen av 
jäv kallas för ställföreträdarjäv.

Det finns även något som kallas för ombudsjäv. Det innebär att en ledamot eller tjänstgörande 
ersättare har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken.

Du anses även vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som är ägnad att 
rubba din opartiskhet i ärendet. Detta brukar kallas för delikatessjäv.

Tänk på att alltid utgå från hur andra kan uppfatta din roll i situationen.
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Digitala möten

Om det blir aktuellt med digitala möten finns det vissa saker som är bra att tänka på.

Förberedelser
Koppla upp dig i god tid, gärna 15 minuter innan mötet startar så har du bättre förutsätt-
ningar att lösa eventuella problem som kan uppstå. 

Ansluta till möte
En länk till mötet finns i den kalenderbokning du har fått skickad till dig på din mejl- 
adress fornamn.efternamn@karlstad.se. Klicka på länken och följ instruktionerna. Tänk på 
att ansluta till mötet med din mejladress från kommunen. Om du sitter med en läsplatta  
kan du komma att bli ombedd att ladda ner en app, se därför till att börja i god tid innan 
mötet. Fler instruktioner för detta finns i Netpublicator.

Internetuppkoppling
Kontrollera att du har stabil internetuppkoppling. Om din uppkoppling är för svag eller  
om andra tekniska problem uppstår som hindrar dig från att se och höra, kommer du inte  
ha möjlighet att tjänstgöra utan kommer att ersättas.

Om du tjänstgör och din uppkoppling bryts under mötet ska du kontakta sekreteraren.  
Vid längre tekniskt avbrott kan mötet pausas tills du är tillbaka igen, men om det inte  
går att lösa kan ersättare behöva kallas in. Om du deltar i mötet utan att tjänstgöra och  
din uppkoppling bryts kan du försöka koppla upp dig igen. Fungerar det inte meddelar  
du mötets sekreterare vilka punkter på mötet du deltog i, så att du får ersättning för den  
tid du närvarade. 

Ljud
Använd gärna headset med mikrofon, ljudet blir bättre både för dig när du lyssnar och för 
andra när du pratar. Stäng av din mikrofon i Teams när du inte pratar annars blir det rund-
gång. När det är ett streck över mikrofonikonen hörs du inte.

Fundera på var du sitter
Du behöver tänka på var och hur du sitter om du deltar i ett möte digitalt.

• Du ska alltid sitta ensam när du deltar i mötet.

• Det är inte tillåtet att sitta i en offentlig miljö.

• Sitt gärna med en vägg bakom dig utan för mycket som distraherar.

• Det är inte tillåtet att ”blurra” bakgrunden genom funktionen i Teams.

• Sitt inte direkt framför ett fönster, då det blir för mycket motljus och du syns dåligt  
för de andra mötesdeltagarna.
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Informationssäkerhet
Om ett ärende omfattas av sekretess och till exempel rör enskilda är det viktigt att prata 
utan att använda namn och personuppgifter när ärendet behandlas. Inget får delas via chat-
ten. Yrkanden i sekretessärenden får endast göras muntligen.

Anslut till mötet via din e-postadress som du fått från Karlstads kommun. Du ska inte  
vidarebefordra mötesinbjudan till en annan mejladress och på så sätt ansluta till mötet.  
Det är en säkerhetsåtgärd som är viktig för att kunna säkerställa att rätt person deltar  
i mötet, en extern användare anges som okänd.

Närmare instruktioner och rekommendationer kring digitala möten finns tillgängligt  
på intranätet Solsidan där alla guider hittas i Solveig.

Vill du avsluta ditt uppdrag som ledamot eller ersättare?

Vill du avsluta ditt uppdrag som ledamot eller ersättare i en nämnd ska du lämna in en 
avsägelse till kommunfullmäktige som kommer godkänna den vid nästa möte. Detta gör 
du genom att använda dig av en av kommunens e-tjänster, den som heter ”Avsluta politiskt 
uppdrag”. E-tjänsten hittar du på vår webbplats, karlstad.se/e-tjanster.

Om din avsägelse innebär att du inte har några andra politiska uppdrag i koncernen så ska 
den läsplatta du lånat lämnas tillbaka till kommunens servicedesk. Har du andra uppdrag 
i koncernen får du behålla den så länge dessa uppdrag pågår, men din behörighet att kunna 
läsa handlingarna för det uppdrag du avsagt dig tas bort.

Ersättning 

När du deltar i möte har du rätt till mötesarvode, oavsett om du tjänstgör eller inte. Behöver  
du vara ledig från ditt jobb har du även rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Reglerna kring ersättningar finns i skriften Villkor för de förtroendevaldas uppdrag som är 
publicerad på karlstad.se/fortroendevald.

Om du har barn och behöver anlita någon utanför familjen som barnvakt för att kunna delta 
på mötet har du rätt till barnvaktsersättning till och med det år som barnet fyller tio år.

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning även utgå för äldre barn. Mer information kring 
det här och andra finns i Villkor för de förtroendevaldas uppdrag i Karlstads kommun.

För att begära ersättning använder du de e-tjänster som finns på karlstad.se/e-tjanster.

http://karlstad.se/e-tjanster
http://karlstad.se/fortroendevald
http://karlstad.se/e-tjanster
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15BORDLÄGGNING, ÅTERREMISS, RESERVATION  
OCH PROTOKOLLSANTECKNING

Bordläggning och återremiss

Det kan hända att någon eller några ledamöter eller kanske hela nämnden inte är beredd 
att besluta i ett ärende under det pågående mötet. Då kan ärendet endera bordläggas eller 
återremitteras.

Bordläggning innebär att beslutet skjuts upp till ett kommande möte och att inget ytter- 
ligare, till exempel en ny utredning, ska ske eller får tillföras ärendet. Om ärendet behöver 
kompletteras med till exempel ytterligare utredning eller om underlaget känns ofullständigt, 
ska ärendet återremitteras och inte bordläggas. Det är viktigt att det i beslutet tydligt anges 
varför ärendet återremitterats så att mottagaren av återremissen vet vad som ska göras.

För att det ska bli bordläggning eller återremiss i en nämnd krävs majoritetsbeslut.

Reservera sig mot ett beslut

Om du deltagit i ett beslut och har en avvikande mening har du rätt att reservera dig mot 
beslutet. Anmälan om reservationen måste göras innan mötet är slut och helst i anslutning 
till ärendet som reservationen gäller. Du kan antingen lämna en muntlig reservation, det vill 
säga en blank reservation, eller en skriftlig reservation. Vill du lämna en skriftlig reservation 
ska den skickas till sekreteraren så snart som möjligt efter mötet. En skriftlig reservation 
blir en bilaga till protokollet. Reservation kan lämnas av en enskild ledamot, tjänstgörande 
ersättare eller av en grupp. 

Lämna protokollsanteckning

Det finns möjlighet att göra protokollsanteckningar. Det saknas lagregler kring protokolls- 
anteckningar så det är upp till ordförande att bestämma om de får göras. Ordförande kan 
kräva att du muntligt ska redovisa innehållet i protokollsanteckningen. Vill du lämna en 
protokollsanteckning ska den skickas till sekreteraren så snart som möjligt efter mötet.  
Protokollsanteckningen blir en bilaga till protokollet.
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Protokoll ska föras vid mötet. Ordföranden ansvarar för att protokoll förs och att det sker 
på rätt sätt. Även delegeringsbeslut ska protokollföras eller redovisas på annat sätt. Det ska 
framgå av protokollet vilka ärenden som beslutas och vilka som endast bereds innan de går 
vidare till slutligt beslut i kommunstyrelsen (gäller övriga nämnder) och i kommunfull- 
mäktige (gäller kommunstyrelsen).

Vad ska ett protokoll innehålla?

De protokoll som upprättas i Karlstad är så kallade beslutsprotokoll. Med det menas att endast  
formella yrkanden, reservationer samt själva beslutet protokollförs. Protokollen innehåller till 
exempel inga referat från mötet och inte heller antecknas de diskussioner som förs.

Protokollen ska redovisa:

• vilken nämnd protokollet avser

• tid och plats för mötet

• närvarande ledamöter och ersättare (och om vederbörande tjänstgjort under hela eller  
del av mötet) samt övriga närvarande personer

• en kort sammanfattning av vad ärendet handlar om

• vilka handlingar som är beslutsunderlag

• yrkanden som ställts under mötet

• vid omröstning (votering) mellan olika yrkande anges hur beslutsgången har varit, hur 
omröstningen utfallit och vid öppen omröstning, hur varje ledamot röstat 

• vilket beslut som fattas. Om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild ska 
det även finnas motivering av beslutet 

• reservationer

• protokollsanteckningar

• datum, tid och plats för justering samt av vilka personer

• anslag om att justering skett och när det ska tas ned. 

När protokollet är justerat publiceras det på karlstad.se. 

http://karlstad.se
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Protokollsjustering

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som utses vid mötets början. 
Justering ska ske senast 14 dagar efter mötesdagen. Protokoll justeras digitalt.

När du justerar ett protokoll ska du kontrollera att tjänstgöringen stämmer samt att besluten 
stämmer överens med det nämnden beslutat. Kom ihåg att kontrollera att eventuella reserva-
tioner och protokollsanteckningar finns med.

Du får ingen ersättning för att justera en nämnds protokoll.

Vid brådskande ärende kan enskilda beslut justeras omedelbart, det innebär att justering  
ska ske vid mötet eller senast dagen efter. 

Protokoll anslås

Uppgift om när protokollet justerats och var det finns, ska tillkännages på kommunens 
anslagstavla på karlstad.se senast andra dagen efter justering. Anslaget ska vara publicerat 
under de tre veckor då besluten kan överklagas och innehålla uppgift om vilken dag det 
publiceras och när det ska tas ner.

Beslut som justeras omedelbart ska anslås så snart som möjligt och senast andra dagen  
efter mötet.

Det är viktigt att protokollet anslås så att överklagandetiden kan börja löpa. 

ÖVERKLAGA BESLUT

Den som inte är nöjd med kommunens beslut kan överklaga det. Ett beslut som riktar sig 
mot en enskild får överklagas av den som beslutet riktar sig till, så kallat förvaltningsbesvär, 
medan andra beslut får överklagas genom laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär gäller vid beslut som riktar sig mot enskilda och innebär en rättighet 
eller skyldighet, som till exempel sociala insatser i olika former eller prövning av bygglov. 
Rätten att överklaga är begränsad till den som berörs av beslutet och både laglighet och 
lämplighet prövas. Det innebär att den överprövande instansen kan fatta ett nytt beslut och 
ändra det vi beslutat i sak. Överklagandetiden för förvaltningsbesvär är tre veckor från det 
att den som berörs av beslutet fick del av det.

http://karlstad.se
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Laglighetsprövning

Enligt kommunallagen har den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom  
i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt här, rätt att överklaga kommunens beslut 
till förvaltningsrätten. I en laglighetsprövning bedöms bara om kommunen brutit mot någon 
av de grunder som anges nedan, det sker ingen bedömning av om beslutet är lämpligt eller 
skäligt vilket ofta är det en enskild vill få prövat. Kommunallagens grunder för ett eventuellt 
upphävande av ett beslut är:

• Beslutet har inte tillkommit i laga ordning.

• Beslutet avser något som inte är en kommunal angelägenhet.

• Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.

• Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om förvaltningsrätten bifaller överklagandet innebär det att beslutet upphävs. Något  
nytt beslut med ändring i saken tas alltså inte. Överklagandetiden är tre veckor från det  
att anslaget om att protokollet är justerat har publicerats.

AVSLUTNING

Vill du kontakta sekreteraren i din nämnd så finns kontaktuppgifter på kallelsen.

Behöver du hjälp med din läsplatta eller ska lämna tillbaka den, kontaktar du kommunens 
servicedesk på telefonnummer 054-540 10 10, alternativt via e-post servicedesk@karlstad.se.

Vill du besöka IT-avdelningens kundmottagning så finns de på Älvgatan 5 (tidsbokning).

mailto:servicedesk%40karlstad.se?subject=
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Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad.
Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Webbplats: karlstad.se

http://karlstad.se
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