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5INLEDNING

Den här handboken vänder sig till dig som har uppdrag i kommunfullmäktige. Handboken 
är tänkt att ge dig en vägledning kring vilka spelregler som gäller, hur möten går till och 
hur du kan vara med och påverka.

Vad styr kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige, ibland även kallat fullmäktige, är kommunens högsta beslutande  
församling och är det enda organet som är valt direkt av medborgarna. Fullmäktige styrs  
av en mängd regler som är lika för alla fullmäktigen i Sverige. För Karlstads kommun- 
fullmäktige finns det också en arbetsordning som beskriver hur fullmäktige fungerar. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER

Fullmäktiges möten hålls i Sessionssalen i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26. Fullmäktige 
sammanträder varje månad, undantag för juli. Vanligtvis äger mötena rum på torsdagar 
med start klockan 18.00, dock inte i juni. På junimötet brukar ärendet om Strategisk plan 
och budget hanteras och det kan pågå många timmar, därför börjar det mötet redan klockan 
9.00. Det mötet kan även vara en annan veckodag än torsdagar. Fullmäktige fattar beslut om 
datum för möten senast i november varje år så då vet du vilka dagar som är aktuella för det 
kommande året. Fullmäktiges möten är offentliga.

Under mötet bjuds det på fika i form av kaffe, te och smörgås. Har du någon allergi ska du 
meddela detta till kommunledningskontoret i förväg. När fikat äger rum beror på hur lång 
tid mötet beräknas att ta. Är det ett kortare möte, runt 2,5 timme, blir det oftast fika när 
mötet är slut. Märker ordförande att mötet drar ut på tiden, ajourneras mötet för fika när 
ordförande tycker att det passar. Fika serveras utanför Sessionssalen. 
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Placering i Sessionssalen

Ledamöter sitter på bestämda platser i Sessionssalen. På podiet sitter fullmäktiges ordförande 
och de två vice ordförandena samt stadssekreteraren. Längst bak i mitten sitter kommunens 
direktörer samt revisorerna. Till höger i lokalen sitter åhörarna samt operatören för mötet. 
Operatören är den som sköter närvarosystemet. Till vänster i lokalen sitter ersättarna och de 
har inte några bestämda platser. På den vänstra sidan sitter även de politiska sekreterarna 
samt kommunens stadsjurist.

I vilken ordning som ledamöterna sitter bestäms av hur många år hen totalt har varit ledamot 
i fullmäktige. Om flera ledamöter har samma tid avgör åldern placeringen (exempelvis om 
två ledamöter tjänstgjort som ledamöter lika lång tid, så placeras den som är äldst främst). 
Därefter placeras ledamöter som tidigare enbart har varit ersättare. Det är den totala tiden 
som ersättare som räknas ihop, oavsett när uppdraget pågick. Har flera tidigare ersättare 
samma totala tid är det ålder som avgör. Detsamma gäller för de nyvalda ledamöterna som 
tidigare varken varit ledamot eller ersättare. Äldst främst, yngst sist.

Under mandatperioden kan det vara ledamöter som avsäger sig sitt uppdrag och med tiden 
kan det bli tomma stolar. De ledamöter som väljs in placeras alltid längst bak och vid behov 
kommer ledamöterna att flyttas ihop så att det inte finns några tomma stolar. När behovet 
uppstår kommer fullmäktiges ledamöter och ersättare att informeras. 

Närvaroregistrering på mötet

I samband med att ordförande meddelar att upprop ska genomföras ska du som är ledamot 
trycka på knappen som är vid din sittplats i Sessionssalen. På storbildsskärmen ser du då  
att din plats blir grönmarkerad.

Är du ersättare och anländer innan mötet har öppnats så ska du logga in i ett närvarosystem. 
I den vänstra entrén till Sessionssalen sitter en panel på väggen. Bredvid panelen finns en 
lista uppsatt över alla ersättare och alla har varsin inloggningskod som man ska knappa in. 
Det är viktigt att du loggar in eftersom det styr vilka som kommer att tjänstgöra, samt ger 
underlag för vilka som har rätt till arvode för mötet.

Om mötet redan har börjat går det inte att logga in i systemet, då måste du gå fram till  
mötets operatör som sitter längst fram på höger sida och meddela att du kommit. Detta 
gäller både för ledamöter och ersättare. 

Talartid

Talartiden är begränsad till fem minuter per inlägg. En ledamot får dock begära ordet flera 
gånger under en debatt. Presidiet kan tillåta undantag från talartidsbegränsningen.
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Ordning och reda

Ordförande ansvarar för att det är ordning och reda på mötet. Detta innebär bland annat att 
ordförande, efter en varning, har rätt att avvisa den som stör ordningen, oavsett om personen 
är ledamot, ersättare eller allmänhet. Ordförande får också ta ordet från en talare som inte 
håller sig till ämnet eller i övrigt uppträder på ett sätt som strider mot god ordning.

Den som nämner någon annan ledamot eller ersättare vid namn bör använda både för- och 
efternamn på den personen. Det kan finnas nya medlemmar i fullmäktige som inte hunnit 
lära sig alla namnen än, liksom att åhörare i salen, vid radion eller webbsändningen inte kan 
förväntas veta vilka alla är.

Den som får ordet brukar börja med att tacka för ordet och även inleda sitt anförande med 
att säga ”ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare” och därefter komma till saken.

Digitala beslutsunderlag

Du som är förtroendevald i Karlstads kommun får låna en läsplatta under den tid du har  
ett politiskt uppdrag. Kallelse med föredragningslista och tillhörande handlingar publiceras  
i appen Netpublicator, senast en vecka innan mötet.

E-postadress

Som ledamot i kommunfullmäktige har du fått en e-postadress (@karlstad.se). Eftersom det 
är denna e-postadress som används för exempelvis kommunikation och kallelser och även 
anges som kontaktväg på kommunens hemsida, är det viktigt att du bevakar den.

Digitala möten

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

Förberedelser
Koppla upp dig i god tid så har du bättre förutsättningar att lösa eventuella problem som 
kan uppstå. Fullmäktiges sekreterare meddelar rekommenderad anslutningstid inför mötet.

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. Använder du 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.
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Du behöver också logga in i systemet för upprop, begära ordet och omröstning. För att  
logga in i systemet klickar du på länken som skickats till dig i mejlet tillsammans med dina 
inloggningsuppgifter. Du kan öppna länken från läsplatta, smart telefon och dator. Länken 
öppnas i en webbläsare. Observera att systemet bara är tillgängligt när det finns ett aktiverat 
möte. Du kan alltså inte testa att logga in om det inte finns något aktiverat möte.

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 operatör för  
mötet. Mötet kan då 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.

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

• Sitt inte direkt framför ett fönster, då det blir för mycket motljus och du syns dåligt  
för de andra mötesdeltagarna.

Informationssäkerhet
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.
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10 ATT VARA LEDAMOT

Du kommer att tillhöra kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2026 om du inte 
begär entledigande. För att ha kvar ditt uppdrag i fullmäktige är ett av kriterierna att du  
ska vara folkbokförd i kommunen.

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige styrs av hur många röstberättigade som finns i 
kommunen. Kommunallagen har ett krav på att kommuner med över 36 000 röstberättigade 
ska ha minst 61 ledamöter. Det är det antalet ledamöter som sitter i Karlstads kommunfull- 
mäktige. Antalet ersättare ska vara hälften av det antal ledamöter som ett parti har. Om ett 
parti har ett ojämnt antal ledamöter avrundas ersättarantalet uppåt. Av de 61 ledamöterna 
ska tre väljas till ordförande, förste vice ordförande respektive andre vice ordförande. Dessa 
tre personer utgör fullmäktiges presidium. Praxis i Karlstad är att ordförande och andre 
vice ordförande kommer från något av de styrande partierna och att förste vice ordförande 
kommer från det största oppositionspartiet. Bredvid presidiet sitter fullmäktiges sekreterare. 
Sekreteraren är tjänsteperson och är inte politiskt tillsatt. 

Fullmäktigevärdar på mötet

Vid varje möte finns det två ledamöter som är utsedda till så kallade fullmäktigevärdar. 
Ordningen för värdskapet följer ledamöternas placering i Sessionssalen, med undantag för 
presidiet och kommunalråden. Får du förhinder så ansvarar du för att någon annan person  
tar ditt uppdrag. Det finns en lista över årets fullmäktigevärdar tillgänglig i appen. Full- 
mäktigevärdarna ska vara på plats cirka 30 minuter innan mötet börjar och de ska ha varsin 
värdskylt på sig. Värdskylten finns att hämta på operatörens bord, längst fram till höger i  
salen. Fullmäktigevärdarnas uppdrag är att hälsa besökare välkomna samt svara på  
eventuella frågor och lotsa besökare rätt i Sessionssalen. Vilka som är fullmäktigevärdar  
på det aktuella mötet framgår av föredragningslistan. 

Tjänstgöring

En ledamot som är närvarande tjänstgör på mötet. Är inte alla ledamöter från ett parti när- 
varande träder ersättare i tjänst. Ersättare kan bara komma från det egna partiet. Ersättare 
tjänstgör i den ordning som framgår av länsstyrelsens mötesprotokoll från senaste valet. Om 
en ledamot är frånvarande vid uppropet men dyker upp senare under mötet kommer hen att 
tjänstgöra från och med nästa ärende, under förutsättning att hen har anmält sin närvaro till 
mötets operatör.

En ledamot som avbryter tjänstgöringen under mötet kan inte komma tillbaka senare och 
börja tjänstgöra igen efter en stunds frånvaro. Detta kallas växeltjänstgöring och är inte  
tillåtet enligt kommunallagen. Enda undantaget är om ledamoten inte får delta i behand-
lingen av ett ärende på grund av jäv, hen har då rätt att återinträda i mötet. Att ta ett kort 
telefonsamtal eller att gå på toaletten räknas inte som frånvaro.
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Den som måste lämna mötet i förtid bör göra det innan man börjar med ett nytt ärende.  
Endast i undantagsfall är det tillåtet att sätta in en ersättare under pågående behandling  
av ett ärende. Undantag kan vara när fullmäktige hanterar ärendet om Strategisk plan  
och budget.

Måste du lämna mötet ska du meddela det till mötets operatör. Operatören ser då till att 
sekreteraren och ordförande får kännedom om det. Är det en ledamot eller tjänstgörande  
ersättare som lämnar mötet informerar operatören sekreteraren och ordförande vilken ersättare 
som står på tur för att tjänstgöra. Innan ordförande går in på det nya ärendet lämnar hen över 
ordet till sekreteraren som informerar om vilken ledamot som lämnat och vilken ersättare 
som ska tjänstgöra. Ersättaren ska då sätta sig på ledamotens plats. 

Yttranderätt

Ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att yttra sig i alla ärenden, utom när det gäller 
besvarande av frågor (ett avsnitt om frågor finns längre fram i handboken). När du yttrar dig 
måste du hålla dig till ämnet, gör du inte det kommer ordförande att påpeka detta och du får  
då chans att komma tillbaka till ämnet. Orsaken till denna regel grundar sig på kommunal- 
lagens regler om att det måste vara kungjort i förväg vad som kommer att avhandlas vid mötet.

Revisorerna har yttranderätt i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet för kommunens 
nämnder och styrelser. Kommundirektören får yttra sig i alla ärenden. Stadsjuristen och 
stadssekreteraren får uttala sig om frågor som hör ihop med juridiken kring mötet. 

Ersättning

När du deltar på ett möte har du rätt till ett mötesarvode, oavsett om du tjänstgör eller  
inte. Om du behöver ta ledigt från ditt arbete för att delta på ett möte har du rätt till  
förlorad arbetsinkomst. Reglerna kring detta och mycket mer går att läsa i skriften Villkor  
för de förtroendevaldas uppdrag i Karlstads kommun som finns publicerad i appen Netpublicator 
och på webbplatsen karlstad.se.

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 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.

Jäv

Jäv föreligger om fullmäktige ska hantera ett ärende som rör dig personligen eller om det  
rör din make/maka, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. Är  
du jävig i ett ärende ska du anmäla det till presidiet, sekreteraren och operatören senast  
när ärendet påbörjas. En person som är jävig ska lämna sin plats, men får vara kvar i salen 
eftersom mötet är offentligt.

http://www.karlstad.se
http://karlstad.se/e-tjanster
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Att rösta i ett ärende

Normalt fattas beslut med acklamation, det vill säga att du ropar ja för det förslag till beslut 
som du stöder och är tyst när ordförande frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med det 
yrkande som du vill ska avslås. Ordförande lyssnar efter vilket ”ja” som flest anslöt sig till. 
Vill du inte delta i beslutet ska du anmäla det till ordförande innan beslutet fattas. Görs 
ingen sådan anmälan anses du ha deltagit i beslutet om det har fattats med acklamation.  
Om du vill säkerställa vilket förslag som flest stödjer kan du begära omröstning. Till stöd  
för omröstning finns ett voteringssystem.

Alla närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare har varsin röst. När fullmäktige ska 
rösta finns det tre olika röstningsalternativ att välja på:

• Ja

• Nej

• Avstår

Ordförande redogör för vilket förslag ja eller nej står för.

På storbildsskärmen som finns i Sessionssalen redovisas vem som har röstat och hur den har 
röstat. Röstningsresultatet blir även en bilaga till beslutet. Skulle det bli lika många ja- som 
nej-röster så har ordförande utslagsröst.

Uppvaktning av 50-, 60-, 70- och 80-årsjubilarer i kommunfullmäktige

Kommunen uppvaktar ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som fyller 50, 60, 
70 och 80 år. Som huvudprincip sker uppvaktning av presidiet vid kommunfullmäktiges 
möte, närmast före eller efter födelsedagen (det som är lämpligast). Om den som fyller år har 
mottagning i hemmet i samband med födelsedagen kan presidiet i stället välja att uppvakta 
där. Uppvaktning sker i form av blommor och en medalj i de fall man fyller 50 (brons), 60 
(silver), 70 år (guld) och 80 år (polerat silver). 

Vill du avsluta ditt uppdrag som ledamot eller ersättare?

För att avsluta ditt uppdrag som ledamot eller ersättare ska du använda dig av en av  
kommunens e-tjänster, den som heter ”Avsluta politiskt uppdrag”. E-tjänsten hittar du på  
vår webbplats.

Fullmäktige godkänner din avsägelse och beslutet skickas till Länsstyrelsen i Värmland. 
Länsstyrelsen utser den ersättare som står överst på listan till ny ledamot. Den person som 
blivit invald till ny ledamot har rätt att tjänstgöra på kommande möte.

Om din avsägelse innebär att du inte har några andra politiska uppdrag i koncernen så ska 
den läsplatta som du fått låna 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 fullmäktiges handlingar i appen tas bort.
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13BORDLÄGGNING, ÅTERREMISS, RESERVATION  
OCH PROTOKOLLSANTECKNING

Bordläggning och återremiss

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

En bordläggning innebär att beslutet skjuts upp till ett kommande möte och att inget  
ytterligare till exempel en ny utredning ska ske eller får tillföras ärendet. Möjligheten till  
minoritetsbordläggning förekommer endast i fullmäktige och betyder att om minst en  
tredjedel av ledamöterna begär att ett ärende ska bordläggas till nästa möte måste full- 
mäktige göra det. En sådan bordläggning kan bara ske en gång. Ska ärendet bordläggas 
ytterligare, krävs det vanligt majoritetsbeslut.

Om ärendet behöver kompletteras med till exempel ytterligare utredning eller om under- 
laget 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. Möjligheten till minoritetsåterremiss finns endast i fullmäktige och 
betyder att om minst en tredjedel av ledamöterna begär att ett ärende ska återremitteras, 
måste fullmäktige göra det. Ett ärende kan dock inte först bordläggas och sedan åter- 
remitteras, eller tvärtom, med stöd av minoritetsreglerna. Det går bara att använda dem  
en gång i varje ärende. 

Reservera sig mot ett beslut

Om du har deltagit i ett beslut, oavsett om det blev votering eller inte, har du rätt att  
reservera dig mot beslutet. Anmälan för reservationen måste göras innan mötet är slut och 
helst i anslutning till ärendet som reservationen gäller för. 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 vara kommunledningskontoret tillhanda 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. Även protokolls- 
anteckningar ska anmälas under mötet, helst i anslutning till ärendet som protokolls- 
anteckningen gäller för. Protokollsanteckning ska vara kommunledningskontoret till handa 
så snart som möjligt efter mötet. Protokollsanteckningen blir en bilaga till protokollet.
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14 MOTIONER, INTERPELLATIONER,  
FRÅGOR OCH DEBATTUTMANING

Ett av dina viktigaste redskap i ditt fullmäktigearbete är din rätt att väcka frågor. Det  
finns flera olika sätt som du kan göra det på. Ett sätt är att skriva och lämna in motioner. 
Ett annat sätt är att ställa en fråga till en nämnds ordförande i form av en interpellation eller 
en vanlig fråga. Syfte med interpellation och fråga är att kunna utkräva ansvar av nämnd- 
ordförande. Genom att ställa en interpellation öppnas det per automatik upp möjlighet till 
debatt i ämnet, medan en vanlig fråga är avsedd för att inhämta en sakupplysning. Förutom 
motioner, interpellationer och frågor kan du också utmana en annan ledamot i en debatt  
i en fråga av allmän karaktär.

När du står i talarstolen, tänk på att visa respekt för andras åsikter och undvik förolämpningar 
och personangrepp.

Motion

En motion ska vara skriftlig och innehålla uppgift om namn på den eller de ledamöter som 
väckt motionen. Ersättare har rätt att lämna en motion om hen tjänstgör på det möte som 
motionen läggs. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En motion får lämnas 
direkt vid fullmäktiges möte, men det är önskvärt att den skickasvia e-post till kommun- 
ledningskontoret, senast klockan 12.00 sammanträdesdagen. Detta innebär att motioner som  
ska väckas, inte finns med då övriga ärenden och beslutsunderlag publiceras i appen och på 
webbplatsen karlstad.se. Motioner som ska anmälas på mötet publiceras i appen och på 
webbplatsen i samband med att den lämnas in.

På mötet anmäls motionen under punkten ”Remiss av inkomna ärenden” och fullmäktige 
beslutar till vilka nämnder motionen ska skickas till för beredning. En motion ska alltid 
beredas av kommunstyrelsen och eventuell facknämnd för det sakområde som motionen 
behandlar, för att sedan komma tillbaka för beslut i fullmäktige. Nu startas alltså ett ärende 
kring en fråga som motionären eller motionärerna vill att kommunen ska fatta beslut i.

Motionen bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom fyra månader från det att  
den väckts om det bereds av enbart kommunstyrelsen och inom åtta månader om den  
remitterats till någon mer nämnd. Försenade motioner redovisas på kommunfullmäktiges 
sammanträde samma månad som motionen skulle ha behandlats av fullmäktige med  
kommentar till försening.

http://www.karlstad.se
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Interpellation

En interpellation ska vara skriftlig och innehålla uppgift om namn på den ledamot som  
ställer den. Ersättare har rätt att ställa en interpellation om hen tjänstgör på det samman- 
träde som interpellationen ställs.

En interpellation kan endast ställas till ordföranden i den nämnd som är ansvarig för det 
sakinnehåll som interpellationen handlar om. En interpellation får även ställas till en  
nämndordförande som inte sitter i fullmäktige. Interpellationen ska skickas till kommun- 
ledningskontoret via e-post, senast klockan 12.00 arbetsdagen innan den sammanträdesdag 
då ledamoten vill ställa den. Detta innebär att interpellationer som ska ställas inte finns med 
då övriga ärenden och beslutsunderlag publiceras i appen och på webbplatsen karlstad.se. 

Interpellationer publiceras i appen och på webbplatsen så snart som den har inkommit.

En interpellation bör besvaras vid mötet som följer efter det då interpellationen ställdes. 
Svaret ska vara skriftligt och ska skickas till kommunledningskontoret via e-post, senast 
klockan 12.00 två arbetsdagar innan sammanträdesdagen. Kommunledningskontoret ser till 
att den som har ställt interpellationen får ta del av svaret dagen innan sammanträdesdagen. 
Svaret kommer att publiceras i appen och på webbplatsen innan mötet.

Vid debatten så får alla ledamöter och tjänstgörande ersättare delta. Kutym är dock att  
personen som ställt interpellationen tar ordet först för att bemöta det skriftliga svaret.  
Var det en tjänstgörande ersättare som ställde interpellationen vid föregående möte får hen 
endast delta i debatten om hen tjänstgör vid sammanträdet då debatten äger rum.

Fråga

Till skillnad mot en interpellation ska en fråga vara enkel och syftet är att inhämta en sak- 
upplysning. Frågan ska vara skriftlig och innehålla uppgift om namn på den ledamot som 
avser att ställa den. Ersättare har rätt att lämna en fråga om hen tjänstgör på det möte som 
frågan ställs.

Frågor kan endast ställas till ordföranden i den nämnd som är ansvarig för det sakinnehåll 
som frågan handlar om. En fråga får även ställas till en nämndordförande som inte sitter  
i fullmäktige.

Frågan ska skickas till kommunledningskontoret, helst via e-post, senast klockan 12.00 två 
arbetsdagar före dagen för det möte då frågan ska ställas. Frågan bör besvaras under det  
sammanträde då den ställs. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Vid debatten deltar endast den som ställt frågan och den som ska besvara den.

http://www.karlstad.se
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Debattutmaning

Alla ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att utmana en annan ledamot på debatt 
i en fråga av allmän karaktär. Ledamöterna har fem minuter vardera att disponera som hen 
önskar under debatten. Ledamot har också rätt att avstå från debatt. Debattutmaning är en 
tvåtalarstolsdebatt och ligger utanför det formella sammanträdet. Debattutmaningen ska 
anmälas skriftligt till fullmäktiges ordförande senast en vecka före sammanträdet.

Temadebatt

Varje kommunfullmäktigeledamot kan hos kommunfullmäktiges presidium lämna föslag  
på ämnen för temadebatter kring aktuella frågor. En kortfattad beskrivning av fråge- 
ställningar kring temat ska inges.

PROTOKOLLET

Protokoll ska föras vid mötet. Ordföranden ansvarar för att protokoll förs och att det sker på 
rätt sätt.

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:

• tid och plats för mötet

• närvarande ledamöter och ersättare (och om hen tjänstgjort under hela eller del av mötet)

• 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

• 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 två ledamöter som utses vid mötets början. 
Justering ska ske senast 14 dagar efter mötesdagen. Protokollet 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 kommunfullmäktiges 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.

Andra beslut kan överklagas genom laglighetsprövning. Besluten kan då upphävas men 
aldrig ändras.

mailto:karlstad.se?subject=
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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 fullmäktiges 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 förutom 
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. 

FÖLJ MÖTET FRÅN ANNAN PLATS

Fullmäktiges möten spelas in och sänds både live på Kunskapsradion 92,2 Mhz (alternativt 
kunskapsradion.nu) och på webb-tv via webbplatsen karlstad.se. Vill du kan du även titta  
på mötet i efterhand, antingen i sin helhet eller valda delar. 

http://kunskapsradion.nu
http://www.karlstad.se
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Ljudet tas upp via den mikrofon som finns i talarstolen. Tänk på hur du står i förhållande till 
mikrofonen så att det blir ett bra ljud, cirka 20 centimeter till mikrofonen är ett bra avstånd. 
Du ska varken hänga över mikrofonen eller hålla dig på avstånd från den. Som vanligt är 
lagom bäst.

Kom ihåg tonläget. Tala i normalt tonläge och i normal takt även om du känner dig väldigt 
engagerad och vill få ut ett budskap. 

AVSLUTNING

E-postadressen kommunledningskontoret@karlstad.se används för att skicka in en motion, 
interpellation, fråga med mera.

Har du en fråga av allmän karaktär går det bra att kontakta någon av kommunens stads- 
sekreterare; Rakel Salomonsson (054-540 10 83) eller Malin Ronnby (054-540 10 40).

Vill du kontakta stadssekreteraren för frågor kring det aktuella mötet så finns kontakt- 
uppgifter på kallelsen. 

Behöver du hjälp med din läsplatta, eller ska lämna tillbaka den, kontaktar du  
kommunens servicedesk på telefonnummer 054-540 10 10 på vardagar, alternativt via  
e-post servicedesk@karlstad.se. Behöver du besöka IT-avdelningens kundmottagning  
så finns den på Älvgatan 5 (tidsbokning). 

mailto:kommunledningskontoret%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
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