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Den här handboken fungerar som en hjälp för dig att fullgöra 
ditt uppdrag som förtroendevald. Här får du kortfattad in-
formation om de rättigheter och möjligheter som styr ditt 
uppdrag.  
 
Varje stycke innehåller hänvisningar till den lagtext som styr, 
om du vill läsa vidare. Det finns också hänvisningar till kom-
munens egna regelsamlingar i form av nämndernas arbetsfor-
mer och reglementen. 
 
Kommunens regelsamlingar finns på kommunens webbplats 
under rubriken Kommun och politik/Planer och styrdoku-
ment/Kommunal författningssamling eller i politikerskärmen 
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1 Rä tten ätt vä ckä ä renden – initiätivrä tt 
Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller i styrelsen 
har rätt att väcka ärenden, det kallas initiativrätt.  
 
Om ett ärende väcks vid ett sammanträde betyder det inte automa-
tiskt att det avgörs vid samma sammanträde. Men det finns inte hel-
ler några hinder för det, om ärendet inte kräver beredning. 
 
Mer om ledamöters rätt i styrelse och nämnder hittar du i kommunal-
lagen 4 kap. 17 §. 
 

1.1 Rä tten fö r utömstä ende fö rtröendeväldä ätt nä rvärä 
vid nå mnders såmmåntrå den 

Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot el-
ler ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid den nämndens sam-
manträden och delta i överläggningarna, men inte i besluten.  
 
Ett sådant beslut får även innebära att den förtroendevalda ska ha 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Det är ett sätt för kom-
munfullmäktige att se till de mindre partiernas intressen.  
 
Mer om närvarorätten hittar du i kommunallagen 4 kap. 23 §. 
 

1.2 Utömstä endes skyldighet ätt lä mnä upplysningär till 
kömmunfullmå ktige 

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd, revisorerna och de 
anställda i kommunen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäk-
tiges sammanträden om fullmäktige begär det och om det inte finns 
något hinder för det på grund av sekretess enligt kommunallagen. 
 
Mer om skyldigheten att lämna upplysningar hittar du i kommunal- 
lagen 5 kap. 21-22 §§. 



2 Sämmänträ den 
Styrelsen och nämnderna bestämmer tid och plats för sina samman-
träden. Sammanträden ska också hållas om minst en tredjedel av 
nämndens ledamöter begär det, eller om ordföranden anser att det 
behövs. 
 
Styrelsen och nämnderna får kalla in andra personer för att lämna 
upplysningar vid ett sammanträde. Det kan vara en ledamot eller er-
sättare i fullmäktige, en representant från en annan nämnd eller be-
redning, en revisor, en anställd hos kommunen eller en särskilt sak-
kunnig. 
 

2.1 Ö ppnä eller slutnä sämmänträ den 

Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden hålls som princip 
bakom stängda dörrar. Nämnden kan besluta att deras sammanträde, 
eller en del av ett sammanträde ska vara offentligt. 
 
En nämnds sammanträden ska alltid hållas inom stängda dörrar om 
ärendet handlar om myndighetsutövning eller om det finns uppgifter 
i ärendet som innefattas av sekretess enligt sekretesslagen. 
 
Mer om öppna eller slutna sammanträden hittar du i kommunallagen 
6 kap. 19 a §. 
 

2.2 Ersä ttäre 

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid styrelsens och nämnder-
nas sammanträden och ska meddelas om plats och tid för dem. 
Ersättare i nämnderna har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet.  
 
Mer om ersättarens roll hittar du i kommunallagen 6 kap. 11 §.  
 

 



2.2.1 Växeltjänstgöring 
En ledamot som kommer till ett pågående sammanträde där en er-
sättare redan har trätt in och tjänstgör har rätt att gå in och tjänst-
göra. Den ordinarie ledamoten bör låta ersättaren fortsätta sin tjänst-
göring tills dess att beslut fattats i ärendet. Därefter går den ordinarie 
ledamoten in och tar sin plats. 

En ledamot som avbryter sin tjänstgöring under sammanträdets gång 
kan inte komma tillbaka och börja tjänstgöra igen efter en stunds 
frånvaro. Enda undantaget är om ledamoten inte får delta i behand-
lingen av ett ärende på grund av jäv. Då kan en ersättare från andra 
partier i nämnden sättas in under ärendet, för att återställa den parti-
politiska balansen i nämnden. 
 
Ordföranden ska alltid kontrollera att en ledamot verkligen har avbru-
tit sin tjänstgöring innan hon eller han kallar in en ersättare. Det är 
tillåtet att tillfälligt lämna sammanträdesrummet för exempelvis toa-
lettbesök. 
 
Mer om växeltjänstgöring hittar du i kommunallagen 5 kap. 14 §.  
 
Mer om förbudet mot växeltjänstgöring hittar du i kommunallagen 5 
kap. 15 §. 
 

2.3 Ö verlä ggning öch beslut 

När de politiska diskussionerna har avslutats lägger ordföranden fram 
förslag till beslut, så kallade yrkanden. Yrkandena ska vara formule-
rade så de kan besvaras ja eller nej.  
 
Så här går det till: 
1. Ordföranden går igenom de yrkanden som har lagts fram under 

överläggningen och kontrollerar och fastställer att han eller hon 
har uppfattat dem rätt. 

2. När nämnden beslutat att yrkandena uppfattats rätt får inte nå-
got yrkande ändras eller tas tillbaka, om inte nämnden  



tillsammans är överens om att tillåta det. 
3. Om ordföranden tycker att det behövs ska den ledamot som 

har lagt fram ett yrkande lämna det skriftligt.  
4. Om det finns flera yrkanden ska ordföranden ställa dessa i en 

proposition, en slags omröstningsordning. 
 
Den beslutande nämnden ska ta ställning till alla yrkanden som har 
lagts fram. Ett yrkande som lagts fram av en ledamot som sedan läm-
nat sammanträdet ligger kvar och ska ställas under proposition. 
 
Mer om yrkanden hittar du i kommunallagen 5 kap. 41 §. 
 

2.3.1 Yrkanden och propositionsordning 
Yrkanden kan delas upp i två kategorier: 
 Formella yrkanden innebär att ärendets hantering eller besluts-

gången påverkas. Exempel på formella yrkanden är återremiss 
och bordläggning. 

 Sakyrkanden innebär att man beslutar i ärendet enligt den nor-
mala beslutsgången men att man ändrar, lägger till, bifaller eller 
avslår. Sakyrkanden är faktiska ändringar av förslag i ett ärende.  

I en propositionsordning är det viktigt att sakyrkanden ställs mot 
varandra och formella yrkanden behandlas var för sig. Om det har 
ställts både formella yrkanden och sakyrkanden ska de formella yr-
kandena ställas först, och sedan sakyrkandena, eftersom formella yr-
kanden påverkar beslutsgången i ärendet. 
 
2.3.2 Yrkande om bordläggning och återremiss i samma 
ärende 
Om det både finns ett yrkande om bordläggning och ett om återre-
miss så är rekommendationen att först ställa frågan om återremiss 
under proposition. Om bordläggningsyrkandet hanteras först finns en 
risk för att ärendet återremitteras då det återkommer efter att det 
bordlagts. Om det händer innebär det att beslutet kan fördröjas ytter-
ligare tid. 



2.3.3 Flera sakyrkanden i ett ärende 
Om det finns flera sakyrkanden ska ordföranden ställa dem mot 
varandra. Det betyder att ordföranden ställer förslag på varje sakyr-
kande i en följd, och att ledamöterna efter varje förslag säger ja. Ord-
föranden redovisar sin uppfattning om resultatet av omröstningen 
och fastställer detta med ett klubbslag eller beslut. Detta omröst-
ningssätt kallas acklamationsbeslut. 
 
2.3.4 Andrahandsyrkanden 
Med ett alternativ- eller andrahandsyrkande menas att en ledamot 
har ett alternativt yrkande om huvudförslaget som ledamoten lagt 
fram faller vid en omröstning. 
 
Ett yrkande som innehåller två olika yrkanden kan inte besvaras med 
ja eller nej, som annars är formen för ett yrkande. I vissa fall kan hu-
vudyrkandet och alternativ- eller andrahandsyrkandet ses som två 
separata yrkanden. 
 
2.3.5 Begäran om omröstning – votering 
En ledamot har rätt att be om omröstning om han eller hon tycker att 
beslutet ska avgöras på sådant sätt. 
 
Omröstningen avgörs genom enkel majoritet. Om det blir lika röstetal 
så har ordföranden utslagsröst. I ärenden som handlar om val eller 
anställning av personal så fattas beslutet genom lottning. 
 
Om omröstning begärs ska den ske öppet utom i ärenden som be-
handlar val eller anställning av personal.  
 
Tre eller flera yrkanden – motpropositionsförslag 
Om det ställts tre eller fler yrkanden under en överläggning kan ord-
föranden göra utskottets förslag till ja-proposition i omröstningen 
och nämnden får besluta vilket förslag som ska vara motproposition. 

 



Flera motpropositionsförslag 
Finns det flera motpropositionsförslag bestäms vilket av dem som ska 
vara motförslaget. Ordföranden ställer de olika yrkandena mot 
varandra genom att fråga den beslutande församlingen om yrkan-
dena, ett i taget, kan ses som motförslag till huvudförslaget. Det för-
slag som ordföranden anser ha vunnit omröstningen blir då motpro-
position. Huvudförslaget och motförslaget ställs sedan mot varandra. 
 
Mer om omröstning hittar du i kommunallagen 5 kap. 42 §.  
 
Mer om diskussion, så kallad överläggning, och beslut i kommunfull-
mäktige hittar du i kommunallagen 5 kap. 40-45 §§. 
 
2.3.6 Rätten att rösta och att avstå från att rösta 
Varje ledamot i en nämnd har en röst. En ledamot har rätt att avstå 
från att delta i omröstning och beslut i ett ärende. En ledamot som 
avstår från att delta i ett beslut ska anmäla det till ordföranden innan 
beslutet i ärendet fattas.  
 
Undantaget är ordföranden som alltid är skyldig att rösta när det be-
hövs för att ärendet ska kunna avgöras, det vill säga för att undvika 
att det blir lika antal röster. Regeln för ordförandens röstplikt gäller 
för ordförande i fullmäktige, i styrelsen och i nämnderna. 
 
Om en ledamot i en nämnd deltar i handläggningen av ett ärende, ska 
ledamoten också delta i avgörandet av ärendet om ärendet handlar 
om myndighetsutövning mot någon enskild. Ur rättssäkerhetssyn-
punkt antas blir besluten säkrare om alla tjänstgörande ledamöter 
deltar i dem. Det kan också verka stötande för den som beslutet rör 
om alla ledamöter inte redovisat sin åsikt i de fall där beslutet starkt 
rör den personliga integriteten.  
 
Mer om rätten att rösta eller avstå hittar du i kommunallagen 4 kap. 
19-21 §§. 
 



2.3.7 Reservationer 
För reservationer gäller: 
 En ledamot som har deltagit i avgörandet av ett ärende får re-

servera sig mot beslutet.  
 En ledamot som deltagit i en förberedande omröstning i ett 

ärende och som sedan avstått från att delta i huvudvoteringen, 
har rätt att reservera sig. 

 Det finns inget krav på att den som reserverar sig ska ha yrkat 
på annat förslag till beslut. 

 Reservationen anmäls innan sammanträdet avslutas. 
 
Om ingen reservation mot ett beslut finns så anses man som ledamot 
ha deltagit i beslutet.  

 
2.3.8 Varför ska man reservera sig? 
Man reserverar sig för att markera att man har en mening som av-
viker från majoriteten. 
 
I de fall då straffansvar eller revisionsansvar kan bli aktuellt kan en 
reservation innebära att den som reserverat sig också kan befrias från 
eventuellt juridiskt ansvar från beslutet. 
 
2.3.9 Motivering görs skriftligt 
Om en ledamot vill motivera sin reservation i ett beslut ska det göras 
skriftligt. Motiveringen ska lämnas in till sammanträdets sekreterare 
före den tidpunkt då nämnden bestämt att justering av protokollet 
sker. Juridiskt har den skriftliga reservationen ingen betydelse, den är 
bara en motivering till den reservation som angetts i protokollet. Det 
är reservationen i protokollet som är juridiskt bindande.  
 
Mer om regler för reservationsrätten hittar du i kommunallagens 4 
kap. 22 § och 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

 



2.4 Prötököll 

Vid ett sammanträde ska protokoll föras, och det finns regler för for-
men och innehållet.  
 
2.4.1 Justering  
Det är ordföranden som har ansvar för att bestämma tid och plats för 
justering. Justerare ska skriva under protokollets första sida och sig-
nera varje sida i protokollet. Protokollet ska justeras av ordföranden 
samt en eller flera ledamöter. 
 
2.4.2 Omedelbar justering 
Om nämnden bestämmer att en paragraf ska justeras omedelbart så 
bör paragrafen redovisas skriftligt innan sammanträdet avslutas och 
paragrafen justeras. Om det inte är möjligt ska beslutstexten läsas 
upp av ordföranden. 

 

2.4.3 Justeringens lagliga betydelse 
En förutsättning för att de beslut som tas upp i ett protokoll ska få 
verkställas är att protokollet justeras. 
 
Anslag om protokollsjustering ska vara uppsatt på kommunens an-
slagstavla under hela klagotiden, vilken är tre veckor sedan anslaget 
satts upp. Om anslaget tas ned innan klagotiden löpt ut innebär re-
geln att beslutet inte vinner laga kraft. 
 
Mer om regler för protokoll hittar du i  kommunallagen 5 kap. 57-62 §§. 

 
3 Jä vsregler 
Jäv innebär att en ledamot har ett intresse i ett ärende som på ett el-
ler annat sätt kan påverka hans eller hennes ställningstagande. Jäv 
gäller alla ärenden och inte bara för ärenden som handlar om myndig-
hetsutövning.  



Den som känner till en omständighet som skulle kunna utgöra jäv mot 
den egna personen ska självmant ge det tillkänna. Jäv anmäls till ord-
föranden, antingen innan sammanträdet påbörjas eller under på-
gående sammanträde. 
 

3.1 Jä v i nä mnd 

Jävsreglerna gäller vid handläggning av ärenden i nämnderna. Hand-
läggning innebär momenten utredning, beredning, föredragning och 
beslutsfattande. 
 
3.1.1 Kriterier för jäv 
En förtroendevald är jävig om 
 saken angår en själv, make/maka, sambo, förälder, barn, syskon 

eller annan närstående 
 ledamoten eller någon närstående är ställföreträdare för den 

som saken angår eller för någon som kan vänta särskild skada 
eller nytta av ärendets utgång 

 ärendet rör tillsyn av sådan kommunal verksamhet som ledamo-
ten själv är knuten till 

 om ledamoten har fört talan som ombud eller mot ersättning 
biträtt någon i saken 

 om det i övrigt finns någon särskild omständighet som kan 
rubba förtroendet till ledamotens opartiskhet i ärendet. 

 
Om sammanträde förs bakom stängda dörrar ska den jävige ledamo-
ten lämna lokalen.  
 
3.1.2 Jäv och förtroendevalda revisorer 
En förtroendevald revisor ska följa de jävsregler som gäller för en le-
damot i nämnd. Har det uppstått en fråga om jäv mot någon av de 
förtroendevalda revisorerna så ska samtliga revisorer besluta tillsam-
mans i frågan. 
 



3.1.3 Beslut om jävig ledamot 

Normalt sett behövs inget nämndbeslut när en jävsituation uppstår 
eftersom att den jävige själv anmäler jäv i ärendet. Ett formellt beslut 
behövs däremot i de fall som en ledamot utpekas som jävig och inte 
själv anser sig vara det. 
 
3.1.4 Jävsfrågan för ledamöter i kommunägda aktiebolag 

När en nämnd behandlar ett ärende som berör ett aktiebolag där 
kommunen äger minst hälften av aktierna så bedöms inte en ledamot 
som jävig enbart på den grund att denna även är ställföreträdare för 
bolaget. Samma regler gäller för en stiftelse där kommunen utser 
minst hälften av ledamöterna.  
 
3.1.5 Dubbla engagemang 

Nämnderna är ett politikerstyrt beslutssystem som bygger på frivillig-
het och lagen ska inte vara så inskränkande att det hindrar människor 
som är engagerade i exempelvis föreningsliv att ta på sig ett kommu-
nalt förtroendeuppdrag. 
 
Om en person som företräder kommunen vid en förhandling med en 
organisation, tillhör eller har tillhört den aktuella organisationen, an-
ses det inte finnas någon risk för jäv. Däremot bedöms personen som 
jävig om personen sitter eller har suttit i organisationens styrelse.  
 
En ledamot bedöms inte som jävig vid handläggningen av ett ärende i 
en nämnd enbart på den grund att ledamoten tidigare deltagit i hand-
läggningen av samma ärende i en annan nämnd. 
 

Mer om jäv hittar du i kommunallagen 6 kap. 24 §. 

 



4 Bördlä ggning öch ä terremiss 
Bordläggning betyder att ett beslut skjuts upp, och återremiss är ett 
beslut om att sända tillbaka ett ärende till det beredande organet för 
fortsatt beredning.  

 

4.1 Kriterier fö r bördlä ggning öch ä terremiss 

Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst 
en tredjedel av ledamöterna. En återremittering ska alltid motiveras. 
 

4.2 Köllisiön mellän lägstiftäd tidsfrist öch bördlä ggning  

Det kan uppstå kollisioner mellan bordläggning och de lagkrav som 
finns på att ärenden ska handläggas inom viss tid. Det kan också fin-
nas andra skäl än rent juridiska till att ett bordlagt ärende är bråds-
kande. Därför finns möjligheten att förlänga ett sammanträde, att 
besluta om fortsatt sammanträde samt att kalla till extra samman-
träde. 
 

4.3 Minöritetsä terremiss 

En minoritet kan begära återremiss. Den rätten finns för att stärka de 
demokratiska beslutsprocesserna. Beslut om minoritetsåterremiss 
ska motiveras för att tydliggöra vad det beredande organet ska ut-
reda. För att hindra att en minoritet förhalar och försvårar besluts-
processen är det majoriteten som avgör omfattningen och tidsa-
spekten av utredningen som ska genomföras.  
 
En minoritetsåterremiss kräver att minst en tredjedel av församlingen 
röstar för återremiss.  En återremiss kan endast begäras och beslutas 
om en gång per ärende och instans 
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