
Information till dig som
FÖRTROENDEVALD



Innehåll
Din guide i begreppsdjungeln ................................................... 3
Kommunallagen visar vägen ..................................................... 3
Val vart fjärde år ........................................................................ 4
Kommunens organisation .......................................................... 4
Kommunfullmäktige ................................................................... 5
Kommunstyrelsen ...................................................................... 5
Nämnderna ................................................................................ 5
Kommunala bolag ...................................................................... 6
Kommunalförbund ..................................................................... 6
Jävsregler .................................................................................. 6
Kommunfullmäktige i närbild .....................................................7

Vem har initiativrätt i kommunfullmäktige? ..........................7
Brådskande ärenden till kommunfullmäktige ......................7
Kommunala folkomröstningar.............................................. 8

Om nämndsarbetet .................................................................... 8
Sammanträdesschema ........................................................ 8
Föredragningslista, sammanträdeshandlingar  
och föredragning av ärenden .............................................. 9
Nämndernas sammanträden kan vara offentliga  .............. 9
Offentlighet och sekretess .................................................10
Samarbete mellan politiker och tjänstemän ......................10

Mutor ..........................................................................................11



3

Din guide i begreppsdjungeln
Ny som förtroendevald? Massor av konstiga begrepp och regler som haglar över 
dig? 
Till hjälp för alla som vill eller av annat skäl behöver ta sig in i den värld där man är 
förtroendevald i Karlshamns kommun har Kommunledningsförvaltningen tagit fram 
följande översiktliga introduktion om kommunen och olika begrepp som förekom-
mer. Vi gör inga anspråk på att den är heltäckande för alla situationer men hoppas 
att den ska vara en nyttig guide.
Stor hjälp har du också av kommunens hemsida karlshamn.se, där du hittar informa-
tion om vad kommunen har för ansvarsområden och vad som är på gång.
Via kommunkansliet kan du också få nyttig vägledning, ring 0454-810 00 eller mejla 
på kommunkansli@karlshamn.se, om du undrar över något mera speciellt.

Kommunallagen visar vägen
Kommunen är den minsta enheten för det lokala självstyret. Kommunen har  
ansvar för bland annat skola, barnomsorg, social service, bibliotek, parker,  
vatten- och avlopp, miljö- och hälsoskydd, fysisk planering och räddningstjänst.
Den kommunala verksamheten regleras av regeringsformen, kommunallagen och 
ett antal specialförfattningar. Arbetsordningar och reglementen komplett erar lag-
stiftningen.
Kommunallagen är en ramlag som, starkt förenklat, talar om vad kommunen får 
göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras in-
delning i kommuner och landsting, befogenheter, valbarhet och rösträtt. 
I speciallagstiftning som till exempel skollagen, plan- och bygglagen och social-
tjänstlagen åläggs kommunen vissa uppgifter. Dessutom finns det lagar som 
ger möjligheter men inte skyldigheter, ett exempel här är lagen om kommunala 
befogen heter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre.
Förvaltningslagen innehåller basregler för hur myndigheterna ska handlägga 
ärenden och sköta kontakter med allmänheten. Lagen ska säkerställa att myndig-
heterna lämnar service till allmänheten. Serviceskyldigheten tillämpas i all kom-
munal verksamhet. Lagen reglerar även handläggningen av ärenden som utgör 
myndig hetsutövning, det vill säga när kommunen har rätt att ensidigt besluta om 
förmån eller skyldighet för den enskilde. Hit hör bland annat bygglov givning, social-
bidrag och miljötillsyn. 
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Val vart fjärde år
Val till kommunfullmäktige äger från och med 2014 rum den andra söndagen 
i september vart fjärde år, samtidigt som valen till riksdag och landsting.Kommun-
styrelsen och nämnderna väljs indirekt genom att de utses av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige väljs för tiden 15 oktober valåret till 14 oktober fyra år senare. 
För mandatperioden 2019-2022 har Karlshamns kommunfullmäktige följande sam-
mansättning:

Parti  Platser
Socialdemokraterna  18
Centerpartiet  5
Miljöpartiet 2
Moderaterna 11
Liberalerna 2
Kristdemokraterna 2
verigedemokraterna 9
Vänsterpartiet 2

Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse och nämnder på sitt sammanträde i  
november valåret. Kommunfullmäktige väljer också ordförande och vice ord förande. 
Till skillnad mot kommunfullmäktige, tillträder kommunstyrelsen och nämnd-
erna den 1 januari året efter valåret. Kommunstyrelsen, valnämnden och överför-
myndarnämnden är obligatoriska. Därutöver beslutar kommunfullmäktige hur 
många nämnder som ska finnas, vad de ska ha för uppgifter och vad de ska heta. 

Kommunens organisation
Från den 1 januari 2019 har kommunen följande förtroendemannaorganisation:

Kommunfullmäktige 
• Revisorer
• Kommunstyrelsen 
• Valnämnden
• Överförmyndarnämnden
• Byggnadsnämnden
• Gymnasienämnden
• Kulturnämnden
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• Nämnden för barn, ungdom och skola
• Omsorgsnämnden
• Nämnden för arbete och välfärd
• Teknik och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen och nämnderna väljer de utskott som behövs för beredning av 
styrelsens/nämndernas ärenden. Kommunstyrelsen är personalmyndighet och har 
arbetsgivaransvar för alla anställda i Karlshamns kommun. 
Nämnderna är ansvariga för att verkställa, anta nämndsbudget, följa upp och utvär-
dera verksamheten inom sina ansvarsområden. Detta gör nämnderna till huvudmän 
för de olika kommunala verksamheterna. Nämnderna kan också ha myndighetsan-
svar i de fall de är ansvariga för myndighetsutövning, till exempel att pröva ansök-
ningar om bygglov, socialt bistånd eller att servera alkohol.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om mål, taxor, budget och skatt. Budgeten antas i 
september varje år. I budgeten beräknas alla kostnader och inkomster under det 
kommande året. Drift av skolor, särskilda boenden och gatunät är några exempel 
på kommunala kostnader. Inkomsterna kommer från skatter, avgifter och statliga 
bidrag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamhet och 
ska ha uppsikt över nämnderna. De ärenden som ska beslutas av full mäktige be-
reds av kommunstyrelsen, som samordnar inkomna yttranden och lägger förslag 
till beslut. Kommunstyrelsen är också ansvarig för att kommun fullmäktiges beslut 
verkställs.

Nämnderna
Under kommunfullmäktige finns nio nämnder med ansvar för olika verksamhetsom-
råden. Nämndernas befogenheter framgår av speciallagstiftning, fullmäktige fast-
ställda reglementen samt direktdelegering från fullmäktige. 
Nämnderna ansvarar för mål, ambitioner, prioriteringar och sammanvägning av 
olika intressen inom sitt verksamhetsområde. De har ansvar för att finansiera verk-
samheten inom given budget, att följa upp verksamheten samt att utvärdera den. 
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Revisorerna granskar på fullmäktiges uppdrag den kommunala verksamheten och 
prövar ansvarstagandet.

Kommunala bolag
Stadsvapnet i Karlshamn AB samordnar ägaransvaret för de kommunala aktiebola-
gen. Kommunen har därutöver åtta helägda bolag. Karlshamnsfastigheter AB (för-
valtar och hyr ut verksamhetslokaler), Karlshamn Energi AB (eldistribution, värmeför-
säljning, bredbandsverksamhet med tjänster) med dotterbolagen Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB (producerar och säljer el) och Karlshamn Energi Vatten AB (VA-verk-
samhet), Karlshamns Hamn AB (hamnverksamhet, godshantering) med dotterbola-
get Karlshamns Kombiterminal AB (kombiterminalverksamhet), Karlshamnsbostäder 
AB (allmännyttigt bostadsbolag) och Kreativum i Blekinge AB. 
Kommunen är delägare (50 %) i Västblekinge Miljö AB, som verkställer kommun-
ens skyldighet att hantera hushållsavfall och behandlar avfall från verksam heter, 
industrier och byggen. Sölvesborgs och Olofströms kommuner äger vardera 25% av 
bolaget.

Kommunalförbund
Räddningstjänsten Västra Blekinge håller en gemensam räddningstjänst för Karls-
hamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner.
Miljöförbundet Blekinge Väst fullgör medlemskommunernas Karlshamns, Sölves-
borgs och Olofströms myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskydds området.
Kommunsamverkan Cura Individutveckling ska i samarbete med medlemskommun-
erna erbjuda tjänster inom vård, skola och omsorg, både avseende institutions- och 
öppenvård. Medlemmar är alla Blekinges kommuner och Region Blekinge.

Jävsregler
En ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende
• Som personligen berör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, 

barn eller syskon eller någon annan närstående (”sakägar- och släktskapsjäv”).
I nämnderna gäller, förutom vad som gäller fullmäktige, dessutom att en ledamot är 
jävig om 
• Han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller 

för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång (”ställ-
företrädarjäv”).



7

• Han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken (”om-
budsjäv”).

• Det finns någon annan särskild omständighet som är ägnad att rubba hans 
opartiskhet i ärendet (”delikatessjäv”).

Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Hand-
läggning av ett ärende innefattar såväl beredning, föredragning, överläggning som 
beslut.

Kommunfullmäktige i närbild
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla som vill lyssna och sänds 
dessutom på webben. Mötena hålls i rådhussalen i rådhuset i Karlshamn. 
Yttranderätt vid kommunfullmäktiges sammanträden har bara ledamöter och 
tjänstgörande ersättare. Allmänheten har bara rätt att yttra sig när ”Allmän hetens 
frågestund” är kungjord. Därutöver har allmänheten ingen rätt att vid kommunfull-
mäktiges möten på annat sätt uttrycka åsikter och får inte genom föra demonstra-
tioner i lokalen.

Vem har initiativrätt i kommunfullmäktige?
Rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige har:
• kommunstyrelsen
• andra nämnder
• ledamot i kommunfullmäktige (genom motion)
• revisorerna
• särskild beredning (om kommunfullmäktige angivit detta)

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige måste också vara beredda 
av kommunstyrelsen som ska lägga förslag till beslut i varje ärende till kommun-
fullmäktige. Ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige ska kungöras enligt 
kommunal lagens regler.

Brådskande ärenden till kommunfullmäktige
I kommunfullmäktige får brådskande ärenden, som inte hunnit kungöras enligt  
lagens krav, behandlas och beslutas endast om samtliga ledamöter är överens 
både om att ta upp ärendet och vilket beslut som ska fattas. Detta gäller dock inte 
valärenden.
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Kommunala folkomröstningar
Det finns ytterligare en möjlighet att väcka ett ärende i kommunfullmäktige och det 
gäller kommunala folkomröstningar. Om tio procent av de röstberättigade begär det 
hos kommunfullmäktige, måste kommunfullmäktige ta upp frågan om en eventuell 
folkomröstning och behandla den. Däremot är kommunfullmäktige inte tvingad att 
bifalla framställningen om en folkomröstning.

Om nämndsarbetet
Sammanträdesschema
På hösten före sammanträdesåret bestäms sammanträdestiderna för kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige samman träder en 
gång i månaden, med undantag för januari, juli och augusti. Mötena börjar klockan 
17.00 med undantag av budgetmötet i september som börjar klockan 15.00. 
Kommunstyrelsen sammanträder i regel på tisdagar, två veckor innan kommun-
fullmäktiges sammanträde. Kommunkansliet gör årligen en översikt över tider för 
ärende inlämning och nämnderna bör anpassa sina sammanträdestider efter denna 
för en effektiv handläggning. 
I de flesta fall sammanträder nämnderna på dagtid eller sen eftermiddagstid. Årets 
sammanträdesschema finns tillgängligt på www.karlshamn.se.
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Föredragningslista, sammanträdeshandlingar och föredragning av ärenden
Ordföranden ansvarar för föredragningslistan och för att de ärenden som nämnd en 
ska handlägga blir beredda. Kommunens beslutsprocess bygger på skriftligt mate-
rial. 
Det finns en strävan att skicka ut det skriftliga materialet i digital form i så stor ut-
sträckning som möjligt. Detta för att förtroendevalda i tid ska kunna sätta sig in i 
ärendet, men också för att allmänheten genom offentlighetsprincipen ska kunna 
följa den kommunala beslutsprocessen. 
Till nämndens sammanträden skickas därför i förväg ett tjänstemannaförslag till  
beslut, i erforderlig utsträckning tillsammans med de handlingar som hör till  
ärendet. Nämnden avgör i vad mån nämndens kallelse med handlingar och tjänste-
mannaförslag ska offentliggöras eller inte. 
Föredragningslistan blir en allmän handling när den var färdigställd och sänds ut  
– expedieras – till nämnds ledamöterna. Beslutsunderlagen blir dock inte allmänna 
förrän protokollet har justerats. Först då blir kallelsen i sin helhet allmän. Då kan 
kallelsen begäras ut och ska lämnas ut, med beaktande av eventuellt tillämpliga 
sekretessbestämmelser. 
Det tidigare utsända skriftliga underlaget kan kompletteras med muntlig föredrag-
ning vid sammanträdet. Förtroendevalda har dessutom alltid möjlighet att vända sig 
till kommunens anställda för att få svar på frågor.
För att underlätta inläsningen av beslutsunderlaget inleds alla tjänsteskrivelser med 
förslag till beslut och en kort sammanfattning av ärendet. Närmare regler för kallel-
ser och sammanträdeshandlingar finns i ”Arbetsordning för styrelse och nämnder”.
En ledamot har rätt att väcka ett ärende i nämnden. Det är sedan nämnden som  
beslutar om och hur ärendet ska beredas. En ersättare som vill väcka ett ärende 
måste tjänstgöra vid det sammanträde som han eller hon vill ta upp sitt ärende.

Nämndernas sammanträden kan vara offentliga 
Kommunallagens utgångspunkt är att nämndernas sammanträden inte är offentliga 
och då får egentligen inga andra än de förtroendevalda vara där. En nämnd kan 
dock med enkel majoritet medge närvarorätt vid sina sammanträden för person-
er som räknas upp i kommunallagen, exempelvis tjänstemän och sär skilda sak-
kunniga. Närvarorätt för andra personer kräver enhällighet.
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna får ha öppna nämndssamman-
träden. Det gäller dock inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka 
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det finns sekretess, som till exempel inom det sociala området eller upphandlings-
ärenden.
Av närvarorätten följer inte automatiskt en yttranderätt, det vill säga en möjlighet att 
begära ordet och att delta i diskussionen.

Offentlighet och sekretess
Offentlighetsprincipen finns fastslagen i tryckfrihetsförordningen och ger var och en 
rätt att ta del av allmänna handlingar, utan att tala om vad han eller hon heter eller 
vad det ska användas till. Med allmän handling avses en handling som förvaras på 
kommunen och har inkommit till eller upprättats av kommunen. De vanligaste hand-
lingarna är pappersbrev, e-post, protokoll, beslut med mera. Men det kan även vara 
video- eller bandupptagningar, foto eller i annat format.
Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda. En hand-
ling eller uppgift är sekretessbelagd endast med stöd av bestämmelser i offentlig-
hets- och sekretesslagen.
Rör det ett pågående ärende eller ett ärende som är på väg till nämnden, kan det 
vara fråga om en allmän handling. Om det känns osäkert om det är allmän handling 
eller inte, kan den förtroendevalde kontakta nämndsekreteraren, registratorn eller 
kommunjuristen för att få råd. Är det material man som förtroendevald har fått hem 
en allmän handling ska den diarieföras så den är sökbar om någon vill ta del av 
den. Innehåller den sakuppgifter i ett ärende ska den också tillföras beredningen av 
ärendet.

Samarbete mellan politiker och tjänstemän
Det finns ingen lagstiftning eller reglemente som styr ansvarsfördelningen mellan 
politiker och tjänstemän. Även om det saknas en sådan beskrivning kan vi identi-
fiera följande framgångsfaktorer:
• Politisk styrning genom visioner, mål och uppföljning med fokus på vilka resul-

tat som ska uppnås för medborgarna samt kontinuerlig uppföljning och dialog 
kring uppnådda resultat.

• Struktur i styrningen och uppdragen samt respektera linjen i förvaltningen.
• Dialog som förutsättning för att tydliggöra ansvar och bygga ett bra samspel 

mellan nämnd och förvaltningschef.
• Förtroende och tillit är utgångspunkten för fungerande samspel.
• Kultur för medskapande och förnyelse och där vi utmanar varandra.
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Förvaltningens tjänstemän är anställda utifrån sin sakkunskap och med uppdrag att 
bistå nämnden samt verkställa beslut. Nämnden ska ha höga förväntningar på för-
valtningarna och deras förmåga att bistå nämnden med genomarbetade och  
analytiska beslutsunderlag. 
Använd tjänstemännens sakkunskap. Även om tjänstemännen involveras är det 
politiken som beslutar. Det är genom konstruktiva och fungerande samspel vi når 
längst.

Mutor
Tagande av muta innebär att du i uppdraget tar emot, godtar ett löfte om eller  
begär en otillbörlig förmån för utövningen av uppdraget. Om någon lämnar, utlovar 
eller erbjuder en otillbörlig förmån till en uppdragstagare för sin tjänste utövning 
innebär det givande av muta.
Fråga dig själv:
• Är detta en förmån?
• Varför erbjuds den mig?
• Finns det en koppling mellan förmånen och mitt uppdrag?
Ett bra sätt att undvika svårigheter med gränsdragning mellan otillbörlig och till-
börlig förmån är att helt undvika att ta emot gåvor och förmåner.
Anmäl misstankar om mutbrott till ansvarig chef eller till kommunkansliet!
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Information för dig som förtroendevald
I det här häftet har vi samlat bra och nödvändig information för dig 
som förtroendevald. Vår förhoppning är att informationen i det här 

häftet ska innehålla svaren på vanligaste frågor som kan komma upp 
relaterade till ditt uppdrag.

Kommunledningsförvaltningen
KARLSHAMNS KOMMUN

Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn 
0454-810 00 
karlshamn.se
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