Karlshamns
kommun

Datum:
Tid:
Plats:

KALLELSE
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)

2020-04-06
17:00
Rådhuset, Rådhussalen

Marie Sällström
Ordförande
Om du har förhinder att närvara vid mötet vänligen meddela sekreterare
Miki Tomita Larsson (miki.tomitaLarsson@karlshamn.se, 0454-81080) senast kl. 12:00
sammanträdesdagen.
Med anledning av Covid -19 ska följande instruktioner observeras;
- Lämna en stol tom mellan ledamöter.
- Stanna hemma vid sid sjukdomssymtom.
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Dagordning
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ärende
Val av justerare
Fastställande av dagordning
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Revidering av arbetsordning för styrelse och nämnder
Revidering av reglemente för krisledningsnämnden
Redovisning av krisledningsnämndens beslut till kommunfullmäktige
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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige med följande tillägg i § 6:
”Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena om särskilda skäl föreligger
bestämma att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. Deltagandet
ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Den ledamot som
önskar deltaga på distans ska senast två dagar före sammanträdet anmäla det till
kommunkansliet.”
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som utöver
kommunallagens bestämmelser ska gälla för fullmäktiges sammanträden och
handläggning av ärenden.
En bestämmelse om möjlighet till deltagande vid fullmäktiges sammanträden på distans
införs. Av 5 kap. 16 § kommunallagen följer att ledamöter får delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska
anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktiges ordförande
bestämmer när ledamot ska tillåtas delta på distans.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Alice Risenfors och utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2020-03-20
1.1 Arbetsordning för kommunfullmäktige
Yrkanden
Marie Sällström (S) yrkar att förslaget på reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
som beslutats av kommunstyrelsen 2020-03-10 § 65 kompletteras med ändringen i § 6
”Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena om särskilda skäl föreligger
bestämma att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. Deltagandet
ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Den ledamot som
önskar deltaga på distans ska senast två dagar före sammanträdet anmäla det till
kommunkansliet.”
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner arbetsutskottet besluta enligt det.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-20

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/567

Datum
2020-03-31
2020-04-06

§
116

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som utöver
kommunallagens bestämmelser ska gälla för fullmäktiges sammanträden och
handläggning av ärenden.
Efter översyn av antagen arbetsordning lämnas förslag till revidering för att tydliggöra
rutiner samt möjliggöra ett mer digitalt arbetssätt i fullmäktige. Därutöver föreslås en
utökning av kretsen till vilka interpellationer och enkla frågor får ställas.
En bestämmelse om möjlighet till deltagande vid fullmäktiges sammanträden på distans
införs. Av 5 kap. 16 § kommunallagen följer att ledamöter får delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska
anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktiges ordförande
bestämmer när ledamot ska tillåtas delta på distans.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Alice Risenfors och utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2020-03-20
1.1 Arbetsordning för kommunfullmäktige_förslag
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kommunjuristen
Kommundirektören
Kommunsekreteraren

Alice Risenfors
Vik. kommunjurist

Anna Persson
Utredare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslut
att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige med följande tillägg i § 6:
”Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena om särskilda skäl föreligger
bestämma att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. Deltagandet
ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Den ledamot som
önskar deltaga på distans ska senast två dagar före sammanträdet anmäla det till
kommunkansliet.”
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som utöver
kommunallagens bestämmelser ska gälla för fullmäktiges sammanträden och
handläggning av ärenden.
En bestämmelse om möjlighet till deltagande vid fullmäktiges sammanträden på distans
införs. Av 5 kap. 16 § kommunallagen följer att ledamöter får delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska
anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktiges ordförande
bestämmer när ledamot ska tillåtas delta på distans.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU § 116/2020
1.1 Arbetsordning för kommunfullmäktige
Genom kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2020 – under § 9 – har styrelsen
delegerat sin beslutanderätt.
Ärendegrupp

Sammanfattande benämning

A4 – Allmänt

Beslut som är så brådskande att det inte går att avvakta
kommunstyrelsens avgörande. 6 kap. 39 § KL.

På kommunstyrelsens vägnar

Per-Ola Mattsson
Ordförande
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________
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Kommunstyrelsen
2020-04-01

Sida 2(2)
Dnr: 2020/567

Tillkännagivande av justerat beslut
Beslutsinstans:

Ordförandebeslut, kommunstyrelsen

Beslutsdatum:

2020-04-01

Tillkännages fr.o.m.:

2020-04-02

Tillkännages t.o.m.:

2020-04-23

Protokollet förvaras:

Rådhuset

______________________________________________________________________
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för
kommunfullmäktige

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen • Kansli
Gäller från: lagakraftvunnet beslut
Antagen: KF § 45, 2019-04-08
Reviderad: KF § XX, 2020-xx-xx

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Utöver vad som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen (2017:725), KL, och
andra författningar gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter
1§
Kommunfullmäktige har 51 ledamöter och 31 ersättare.
Presidium
2§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör
kommunfullmäktiges presidium.
Val av presidium ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.
Vid valet bestämmer kommunfullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.
Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar ordförandens samtliga funktioner när
ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag.
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Ålderspresidenten
3§
Tills dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit
ledamot i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika
lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Om samtliga i presidiet är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande, ankommer det på
ålderspresidenten att vara ordförande.
Fyllnadsval till presidiet
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost,
ska kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av
tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Upphörande av uppdrag och ansökan om att behålla uppdrag
5§
Om en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör att vara valbar upphör
uppdraget vid nästa kommunfullmäktigesammanträde om inte kommunfullmäktige, efter
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av
mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av kommunfullmäktige innan
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunkansliet.
Tid och plats för sammanträdena
6§
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom i januari, juli och
augusti. För varje år bestämmer kommunfullmäktige dag och tid för sammanträdena.
Sammanträde ska vara avslutat senast kl. 22.00.

2
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Kommunfullmäktige sammanträder i Rådhussalen i Rådhuset. Ledamöterna placeras
koalitionsvis/partivis. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en
annan plats för ett visst sammanträde.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena om särskilda skäl föreligger bestämma
att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. Deltagandet ska i sådant fall
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra och delta på lika villkor. Den ledamot som önskar deltaga på distans ska
senast två dagar före sammanträdet anmäla det till kommunkansliet.
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
kommunfullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och
tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.
Extra sammanträde
7§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med
vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
Ändringar i sammanträdesordningen
8§
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.
Tillkännagivande av sammanträdena

3
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9§
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med kommunfullmäktige och
uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Kommunfullmäktiges sammanträden ska
tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje
ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen.
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska
behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar emot.
I 5 kap. 14 – 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
10 §
Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för
sammanträdet.
Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar
kommunfullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I
ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
11 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när kommunfullmäktige ska
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
12 §

4
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Beslutsunderlaget i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet ska tillställas varje
ledamot och ersättare före sammanträdesdagen. Handlingarna i varje ärende ska finnas
tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Undantagsvis kan handlingar delges i begränsad omfattning om det finns särskilda skäl
och ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, bedömer att ett ärende måste
behandlas.
Kallelse och beslutsunderlag skickas elektroniskt.
Interpellationer och frågor ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde
vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
13 §
Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot eller
tjänstgörande ersättare att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den
ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som anländer sedan ordföranden har förrättat
upprop eller lämnar sammanträdet före dess slut ska anmäla detta till sekreteraren.
14 §
När en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående
sammanträde inleds tjänstgöringen vid det ärende som följer direkt på det ärende som
pågick när ledamoten anmälde att ledamoten lämnar. Om särskilda skäl föreligger beslutar
ordföranden om att inträde kan ske under pågående handläggning av ett ärende.
Upprop
15 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig
under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. Upprop
förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när
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ordföranden anser att det behövs.
Protokollsjusterare
16 §
Sedan uppropet har förrättats enligt 15 § väljer kommunfullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande
fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Kommunfullmäktige beslutar samtidigt om
tid och plats för justeringen.
Turordning för handläggning av ärendena

17 §
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
tillkännagivandet. Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för
ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns
med i tillkännagivandet.
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena
18 §
Rätt att delta i överläggningen har
- kommunalråd och oppositionsråd,
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling
av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
- ordföranden och vice ordförandena i en kommunfullmäktigeberedning, när
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen handlagt
- ordföranden i en nämnd, en kommunfullmäktigeberedning, en styrelseordförande
eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning
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hålls med anledning av svaret
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL, när
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
19 §
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när
kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när kommunfullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid kommunfullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
20 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, kommunfullmäktigeberedningarna och de
helägda kommunala bolagen, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
21 §
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om kallelsen, ärendenas handläggning samt om
lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.
Talarordning och ordningen vid sammanträdena
22 §
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han
eller hon anmält sig och blivit uppropad.

7

14

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för kommunfullmäktige

Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg
på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av
ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under
hans eller hennes anförande.
Den som önskar ställa en ordningsfråga ska begära att få ställa frågan. I första hand ska
anmälan ske genom tillhandahållen digital lösning, i andra hand ska anmälan ske genom
handuppräckning. En ordningsfråga bryter talarlistan, och ordet skall omedelbart ges till den
som begär det. Ordningsfrågan ska gälla formerna för mötets genomförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa
sammanträdet.
Yrkanden
23 §
När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte
något yrkande ändras, återtas eller läggas till, om inte kommunfullmäktige beslutar medge
det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta
det skriftligt.
Deltagande i beslut
24 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden,
innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
kommunfullmäktige fattar det med acklamation.
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Omröstningar
25 §
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster elektroniskt. I andra hand
genomförs omröstningarna så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker
enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Omröstningar i ärenden om val eller anställning av personal sker med slutna valsedlar.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven
röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.
26 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, eller
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner
27 §
En motion
- ska vara skriftlig,
- får inte ta upp ämnen av olika slag
- väcks genom att den lämnas in till kommunkansliet eller ett sammanträde med
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kommunfullmäktige
- debatteras i fullmäktige efter beredning i nämnd.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Företagens initiativrätt
28 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL får väcka ärenden i
kommunfullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att
kommunfullmäktige får ta ställning till.
Interpellationer
29 §
Interpellationer får ställas till ordföranden i en nämnd eller dess utskott, till ordföranden i en
fullmäktigeberedning, till ordföranden i sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, till
ordföranden i ett kommunalförbund och till ordföranden i en gemensam nämnd.
Interpellationer får ställas till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, till ordföranden i en
nämnd eller dess utskott, till ordföranden i en fullmäktigeberedning, till ordföranden i
sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, till ordföranden i ett kommunalförbund samt
till ordföranden i en gemensam nämnd.
En interpellation ska vara skriftlig och inges av en ledamot. Den bör ska lämnas in till
kommunkansliet senast en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa
den. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter
det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att
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lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast sista arbetsdagen före
den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av
interpellationen till ordföranden i kommunstyrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd eller
till ordföranden i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt
uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
Rekommenderad talartid i interpellationsdebatt är för interpellanten 4+2+2 minuter.
För svarande 5+2+2 minuter och för övriga debattörer 2+2 minuter.
Talartid i interpellationsdebatt är för interpellanten 5+2 minuter. För svarande 5+2
minuter och för kommunfullmäktiges ledamöter obegränsat antal inlägg à 2
minuter.
Frågor
30 §
En fråga ska vara skriftlig och inges av en ledamot till kommunkansliet senast klockan 12.00
den sammanträdesdag vid vilken ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 29 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte
vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Allmänpolitisk sakdebatt
31 §
Kommunfullmäktiges presidium kan på skriftlig begäran av gruppledare utlysa en
allmänpolitisk sakdebatt kring ett avgränsat ämnesområde. Vilket ämnesområde som ska vara
föremål för debatten beslutas av presidiet inför varje debatt.
Talarordningen bestäms i fallande skala i förhållande till antalet valda ledamöter i
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kommunfullmäktige. Partierna får fritt disponera sin talartid. Rekommenderad talartid för
kommunalråd eller berörd nämndsordförande är totalt 15 minuter och för varje parti i
övrigt totalt 10 minuter.
Beredning av ärendena
32 §
Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
kommunfullmäktige ska behandla ska beredas.
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige ska redovisas de
kommunfullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.
Återredovisning från nämnderna
33 §
Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av
uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i nämndernas
reglemente.
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
34 §
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Beredning av revisorernas budget
35 §
Presidiet bereder revisorernas budget.
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Valberedning
36 §
På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige inom
sig en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av en ledamot från vart och ett av i kommunfullmäktige invalt parti
samt lika många personliga ersättare.
Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla
med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval.
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan
föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Justering av protokollet
37 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller
hon har lett.
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Reservation
38 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen,
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt
som har fastställts för justering av protokollet.
Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den
dag sammanträdesdag beslutet fattades.
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Expediering och publicering
39 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av
besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kommunfullmäktiges skrivelser
och övriga handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte
kommunfullmäktige beslutar annat.
40 §
Tillkännagivande av justering av kommunfullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som
föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i
den utsträckning hinder inte möter på grund av lag eller annan författning.
Allmänhetens frågestund
41 §
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
följande sammanträden med kommunfullmäktige:
1

när kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen, och

2

sedan kommunfullmäktige för varje särskilt fall beslutat att allmänhetens frågestund

ska ske vid ett kommande sammanträde.
I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras
och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna
upplysningar under den.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-10

Karlshamns
kommun

Sida 1(3)

Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30—17:15, ajournering kl. 15:00-15:15

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Mats Dahlbom
Charlott Lorentzen
Elin Petersson
Marie Sällström
Magnus Sandgren
Christel Friskopp
Björn Tenland Nurhadi
Marco Gustavsson
Bodil Frigren Ericsson
Annika Westerlund
Andreas Saleskog
Tommy Larsson
Britt Jämstorp

Tjänstgörande
ersättare

Leif Håkansson (S)

Ordförande
1:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

ersätter
Magnus Gärdebring (M)

Närvarande
ersättare

Sofie Ekenberg (C)
Jan Bremberg (S)
Ulla Sandgren (S)
Ulf Ohlsson (M)
Claes Jansson (MP)
Görgen Lennarthsson (SD)
Jan-Åke Berg (S)
Emanuel Norén (L)
Johnny Persson (S)
Lars-Olof Larsson (KD)

Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Annette Sandberg, kommunikationschef
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare
Samuel Henningsson, VD Netport Science Park AB
Mathias Roos, VD Kreativum i Blekinge AB
Ingela Håkansson, biträdande klusterledare Teach Tank
Stefan Sandberg, platschef Södra Cell
Mathias Wijk, näringslivschef
Magnus Persson, fastighetschef

Paragrafer

§§ 52-77

Utses att justera

Mats Dahlbom (C)

Justeringsdatum

2020-03-16
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(S)
(C)
(MP)
(M)
(S)
(M)
(S)
(SD)
(C)
(L)
(S)
(S)
(V)
(KD)

§§ 52-56, 60, 77
§ 55
§ 77
§ 77
§ 77
§ 56
§§ 60-61

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-10

Sekreterare

…………………………………………
Miki Tomita Larsson

Ordförande

…………………………………………
Per-Ola Mattsson

Justerande

…………………………………………
Mats Dahlbom

Sida 2(3)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Beslutsdatum:

2020-03-10

Tillkännages fr.o.m.: 2020-03-16
Tillkännages t.o.m.: 2020-04-06
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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Sida 3(3)

§ 65 Revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige 2020/567
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta arbetsordning för kommunfullmäktige med ändringen att talartiden för
interpellanten och svarande fastställs till 5+2 minuter och att kommunfullmäktiges
ledamöter därefter har obegränsat antal inlägg à 2 minuter.
Reservation
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
sitt eget yrkande.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som utöver
kommunallagens bestämmelser ska gälla för fullmäktiges sammanträden och
handläggning av ärenden.
Efter översyn av antagen arbetsordning lämnas förslag till revidering för att tydliggöra
rutiner samt möjliggöra ett mer digitalt arbetssätt i fullmäktige. Därutöver föreslås en
utökning av kretsen till vilka interpellationer och enkla frågor får ställas till.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-07
Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige, 2020-02-07
Yrkanden
Elin Petersson (M) och Marie Sällström (S) yrkar att kommunfullmäktiges arbetsordning
ändras så att talartiden för interpellanten och svarande fastställs till 5+2 minuter och att
kommunfullmäktiges ledamöter därefter har obegränsat antal inlägg à 2 minuter.
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att kommunfullmäktiges arbetsordning revideras enligt
det förslag som bifogades tjänsteskrivelsen till arbetsutskottet.
Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och Björn Tenland
Nurhadis förslag och finner kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer därefter proposition på Elin Peterssons och Marie Sällströms förslag
och finner kommunstyrelsen bifalla det.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-02-25

Karlshamns
kommun

Sida 1(3)

Plats och tid

Mörrumssalen, klockan 13:30—16:40, ajournering 14:50-15:00

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Magnus Gärdebring
Mats Dahlbom
Charlott Lorentzen
Marie Sällström
Bodil Frigren Ericsson

Tjänstgörande
ersättare

Ordförande
Ledamot
Vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(S)
(M)
(C)
(MP)
(S)
(L)

ersätter
Elin Petersson (M)

Britt Jämstorp (KD)

Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef §§ 55-68, 70-83
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare
Johan Sandberg, styrelseordf. Regionala Utvecklingsnämnden Region
Blekinge § 57
Lottie Dahl Ryde, utvecklingsstrateg Region Blekinge § 57
Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör Region Blekinge § 57
Christer Magnusson, projektledare byggnadskontoret § 64
Lasse Nilsson, styrelseordförande Företagarna i Karlshamn § 73
Therese Enckell Svensson, styrelseledamot Företagarna i Karlshamn § 73
Jesper Carlsson, styrelseledamot Företagarna i Karlshamn § 73
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef § 74
Jesper Bergman, miljöstrateg § 79
Thomas Svensson, förvaltningschef § 80

Paragrafer

§§ 55-83

Utses att justera Charlott Lorentzen (MP)
Justeringsdatum 2020-03-03
Sekreterare

…………………………………………
Miki Tomita Larsson

Ordförande

…………………………………………
Per-Ola Mattsson

Justerande

…………………………………………
Charlott Lorentzen
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Sida 2(3)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsdatum:

2020-02-25

Tillkännages fr.o.m.: 2020-03-04
Tillkännages t.o.m.: 2020-03-25
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 70 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 2020/567
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar
att anta arbetsordning för kommunfullmäktige med kompletteringen att motioner får
debatteras på fullmäktiges sammanträde först efter att motionen har beretts.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som utöver
kommunallagens bestämmelser ska gälla för fullmäktiges sammanträden och
handläggning av ärenden.
Efter översyn av antagen arbetsordning lämnas förslag till revidering för att tydliggöra
rutiner samt möjliggöra ett mer digitalt arbetssätt i fullmäktige. Därutöver föreslås en
utökning av kretsen till vilka interpellationer och enkla frågor får ställas till.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-07
Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige, 2020-02-07
Yrkanden
Charlott Lorentzen (MP) yrkar att arbetsordningen för kommunfullmäktige kompletteras
med information att motioner debatteras på fullmäktiges sammanträde först efter att
motionen beretts.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner arbetsutskottet besluta enligt det.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-07

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/567

Datum
2020-02-25
2020-03-10
2020-03-23

§
70
65

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar
att anta arbetsordning för kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som utöver
kommunallagens bestämmelser ska gälla för fullmäktiges sammanträden och
handläggning av ärenden.
Efter översyn av antagen arbetsordning lämnas förslag till revidering för att tydliggöra
rutiner samt möjliggöra ett mer digitalt arbetssätt i fullmäktige. Därutöver föreslås en
utökning av kretsen till vilka interpellationer och enkla frågor får ställas till.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-07
1.1 Arbetsordning för kommunfullmäktige_bilaga till tjänsteskrivelsen
1.1 Arbetsordning för kommunfullmäktige_beslutad av KSAU
1.1 Arbetsordning för kommunfullmäktige_beslutad av KS
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kommunjuristen
Kommundirektören
Kommunsekreteraren
Anna Persson
Utredare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Författningssamling
- Policydokument  Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller från: lagakraftvunnet beslut
Antagen: KF § 45, 2019-04-08
Reviderad: KF § XX, 2020-xx-xx

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Utöver vad som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen (2017:725), KL, och
andra författningar gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter
1§
Kommunfullmäktige har 51 ledamöter och 31 ersättare.
Presidium
2§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör
kommunfullmäktiges presidium.
Val av presidium ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.
Vid valet bestämmer kommunfullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.
Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar ordförandens samtliga funktioner när
ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag.
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Ålderspresidenten
3§
Tills dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit
ledamot i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika
lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Om samtliga i presidiet är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande, ankommer det på
ålderspresidenten att vara ordförande.
Fyllnadsval till presidiet
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost,
ska kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av
tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Upphörande av uppdrag och ansökan om att behålla uppdrag
5§
Om en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör att vara valbar upphör
uppdraget vid nästa kommunfullmäktigesammanträde om inte kommunfullmäktige, efter
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av
mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av kommunfullmäktige innan
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunkansliet.
Tid och plats för sammanträdena
6§
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom i januari, juli och
augusti. För varje år bestämmer kommunfullmäktige dag och tid för sammanträdena.
Sammanträde ska vara avslutat senast kl. 22.00.

2

30

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder i Rådhussalen i Rådhuset. Ledamöterna placeras
koalitionsvis/partivis. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en
annan plats för ett visst sammanträde.
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
kommunfullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och
tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.
Extra sammanträde
7§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med
vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
Ändringar i sammanträdesordningen
8§
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.
Tillkännagivande av sammanträdena
9§
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med kommunfullmäktige och
uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Kommunfullmäktiges sammanträden ska
tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje
ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen.
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Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska
behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar emot.
I 5 kap. 14 – 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
10 §
Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för
sammanträdet.
Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar
kommunfullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I
ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
11 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när kommunfullmäktige ska
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
12 §
Beslutsunderlaget i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet ska tillställas varje
ledamot och ersättare före sammanträdesdagen. Handlingarna i varje ärende ska finnas
tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Undantagsvis kan handlingar delges i begränsad omfattning om det finns särskilda skäl
och ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, bedömer att ett ärende måste
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behandlas.
Kallelse och beslutsunderlag skickas elektroniskt.
Interpellationer och frågor ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde
vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
13 §
Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot eller
tjänstgörande ersättare att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den
ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som anländer sedan ordföranden har förrättat
upprop eller lämnar sammanträdet före dess slut ska anmäla detta till sekreteraren.
14 §
När en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående
sammanträde inleds tjänstgöringen vid det ärende som följer direkt på det ärende som
pågick när ledamoten anmälde att ledamoten lämnar. Om särskilda skäl föreligger beslutar
ordföranden om att inträde kan ske under pågående handläggning av ett ärende.
Upprop
15 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig
under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. Upprop
förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när
ordföranden anser att det behövs.
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Protokollsjusterare
16 §
Sedan uppropet har förrättats enligt 15 § väljer kommunfullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande
fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Kommunfullmäktige beslutar samtidigt om
tid och plats för justeringen.
Turordning för handläggning av ärendena

17 §
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
tillkännagivandet. Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för
ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns
med i tillkännagivandet.
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena
18 §
Rätt att delta i överläggningen har
- kommunalråd och oppositionsråd,
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling
av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
- ordföranden och vice ordförandena i en kommunfullmäktigeberedning, när
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen handlagt
- ordföranden i en nämnd, en kommunfullmäktigeberedning, en styrelseordförande
eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning
hålls med anledning av svaret
-
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- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL, när
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
19 §
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när
kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när kommunfullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid kommunfullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
20 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, kommunfullmäktigeberedningarna och de
helägda kommunala bolagen, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
21 §
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om kallelsen, ärendenas handläggning samt om
lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.
Talarordning och ordningen vid sammanträdena
22 §
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han
eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg
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på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av
ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under
hans eller hennes anförande.
Den som önskar ställa en ordningsfråga ska begära att få ställa frågan. I första hand ska
anmälan ske genom tillhandahållen digital lösning, i andra hand ska anmälan ske genom
handuppräckning. En ordningsfråga bryter talarlistan, och ordet skall omedelbart ges till den
som begär det. Ordningsfrågan ska gälla formerna för mötets genomförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa
sammanträdet.
Yrkanden
23 §
När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte
något yrkande ändras, återtas eller läggas till, om inte kommunfullmäktige beslutar medge
det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta
det skriftligt.
Deltagande i beslut
24 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden,
innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
kommunfullmäktige fattar det med acklamation.
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Omröstningar
25 §
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster elektroniskt. I andra hand
genomförs omröstningarna så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker
enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Omröstningar i ärenden om val eller anställning av personal sker med slutna valsedlar.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven
röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.
26 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, eller
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner
27 §
En motion
- ska vara skriftlig,
- får inte ta upp ämnen av olika slag
- väcks genom att den lämnas in till kommunkansliet eller ett sammanträde med
kommunfullmäktige
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En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Företagens initiativrätt
28 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL får väcka ärenden i
kommunfullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att
kommunfullmäktige får ta ställning till.
Interpellationer
29 §
Interpellationer får ställas till ordföranden i en nämnd eller dess utskott, till ordföranden i en
fullmäktigeberedning, till ordföranden i sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, till
ordföranden i ett kommunalförbund och till ordföranden i en gemensam nämnd.
Interpellationer får ställas till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, till ordföranden i en
nämnd eller dess utskott, till ordföranden i en fullmäktigeberedning, till ordföranden i
sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, till ordföranden i ett kommunalförbund samt
till ordföranden i en gemensam nämnd.
En interpellation ska vara skriftlig och inges av en ledamot. Den bör ska lämnas in till
kommunkansliet senast en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa
den. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter
det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att
lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast sista arbetsdagen före

10

38

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för kommunfullmäktige

den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av
interpellationen till ordföranden i kommunstyrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd eller
till ordföranden i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt
uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
Rekommenderad talartid i interpellationsdebatt är för interpellanten 4+2+2 minuter.
För svarande 5+2+2 minuter och för övriga debattörer 2+2 minuter.
Talartid i interpellationsdebatt är för interpellanten 4+2+2 minuter. För svarande
5+2+2 minuter och för övriga debattörer 2+2 minuter.
Frågor
30 §
En fråga ska vara skriftlig och inges av en ledamot till kommunkansliet senast klockan 12.00
den sammanträdesdag vid vilken ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 29 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte
vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Allmänpolitisk sakdebatt
31 §
Kommunfullmäktiges presidium kan på skriftlig begäran av gruppledare utlysa en
allmänpolitisk sakdebatt kring ett avgränsat ämnesområde. Vilket ämnesområde som ska vara
föremål för debatten beslutas av presidiet inför varje debatt.
Talarordningen bestäms i fallande skala i förhållande till antalet valda ledamöter i
kommunfullmäktige. Partierna får fritt disponera sin talartid. Rekommenderad talartid för
kommunalråd eller berörd nämndsordförande är totalt 15 minuter och för varje parti i
övrigt totalt 10 minuter.
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Beredning av ärendena
32 §
Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
kommunfullmäktige ska behandla ska beredas.
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige ska redovisas de
kommunfullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.
Återredovisning från nämnderna
33 §
Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av
uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i nämndernas
reglemente.
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
34 §
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Beredning av revisorernas budget
35 §
Presidiet bereder revisorernas budget.
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Valberedning
36 §
På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige inom
sig en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av en ledamot från vart och ett av i kommunfullmäktige invalt parti
samt lika många personliga ersättare.
Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla
med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval.
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan
föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Justering av protokollet
37 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller
hon har lett.
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Reservation
38 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen,
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt
som har fastställts för justering av protokollet.
Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den
dag sammanträdesdag beslutet fattades.

13

41

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för kommunfullmäktige

Expediering och publicering
39 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av
besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kommunfullmäktiges skrivelser
och övriga handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte
kommunfullmäktige beslutar annat.
40 §
Tillkännagivande av justering av kommunfullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som
föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i
den utsträckning hinder inte möter på grund av lag eller annan författning.
Allmänhetens frågestund
41 §
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
följande sammanträden med kommunfullmäktige:
1

när kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen, och

2

sedan kommunfullmäktige för varje särskilt fall beslutat att allmänhetens frågestund

ska ske vid ett kommande sammanträde.
I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras
och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna
upplysningar under den.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta arbetsordning för styrelse och nämnder
Sammanfattning
Den 17 december 2018 § 228 antog kommunfullmäktige Arbetsordning för styrelse och
nämnder. Behov av revideringar har nu synliggjorts i samband med att
Krisledningsnämnden aktiverats med anledning av Covid-19. Förslag till ändringar
föreligger enligt beslutsunderlag.
Krisledningsnämnden får befogenhet att besluta att övriga nämnder under viss tid inte
får hålla offentliga sammanträden. Av 6 kap. 24 § kommunallagen följer att
nämndssammanträden som utgångspunkt hålls bakom stängda dörrar. Nämnd får dock
bestämma att dess sammanträden ska vara offentliga, efter medgivande av fullmäktige.
Sådant medgivande finns i 5 § Arbetsordning för styrelse och nämnder. Den
bestämmelse som nu införs i samma paragraf innebär att Krisledningsnämnden, när en
extraordinär händelse föreligger, ska kunna besluta att nämnders sammanträden ändå
enligt huvudregeln inte ska vara offentliga.
Nämnderna bereds möjlighet att, när särskilda skäl föreligger, medge att ledamöter
närvarar på distans via ljud- och bildöverföring. Av 6 kap. 24 § kommunallagen följer att
fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds
sammanträden på distans. Sådant deltagande får ske om deltagandet kan ske genom
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra och delta på lika villkor.
Krisledningsnämnden ges möjlighet att godkänna inrättandet av utskott. Av 3 kap. 5 §
kommunallagen följer att för det fall fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får
nämnden själv bestämma att utskott ska finnas. Av Arbetsordning för styrelse och
nämnder 19 § följer att fullmäktige ska godkänna inrättandes av utskott. Förslaget till
revidering innebär att fullmäktige bestämmer att Krisledningsnämnden, vid en
extraordinär händelse, ska kunna godkänna inrättandet av utskott.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Alice Risenfors tjänsteskrivelse, 2020-03-20
1.2 Arbetsordning för styrelse och nämnder
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-20

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2018/3879

Datum
2020-03-31
2020-04-06

§
106

Revidering av arbetsordning för styrelse och nämnder
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar
att anta arbetsordning för styrelse och nämnder
Sammanfattning
Den 17 december 2018 § 228 antog kommunfullmäktige Arbetsordning för styrelse och
nämnder. Behov av revideringar har nu synliggjorts i samband med att
Krisledningsnämnden aktiverats med anledning av Covid-19. Förslag till ändringar
föreligger enligt beslutsunderlag.
Krisledningsnämnden får befogenhet att besluta att övriga nämnder under viss tid inte
får hålla offentliga sammanträden. Av 6 kap. 24 § kommunallagen följer att
nämndssammanträden som utgångspunkt hålls bakom stängda dörrar. Nämnd får dock
bestämma att dess sammanträden ska vara offentliga, efter medgivande av fullmäktige.
Sådant medgivande finns i 5 § Arbetsordning för styrelse och nämnder. Den
bestämmelse som nu införs i samma paragraf innebär att Krisledningsnämnden, när en
extraordinär händelse föreligger, ska kunna besluta att nämnders sammanträden ändå
enligt huvudregeln inte ska vara offentliga.
Nämnderna bereds möjlighet att, när särskilda skäl föreligger, medge att ledamöter
närvarar på distans via ljud- och bildöverföring. Av 6 kap. 24 § kommunallagen följer att
fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds
sammanträden på distans. Sådant deltagande får ske om deltagandet kan ske genom
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra och delta på lika villkor.
Krisledningsnämnden ges möjlighet att godkänna inrättandet av utskott. Av 3 kap. 5 §
kommunallagen följer att för det fall fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får
nämnden själv bestämma att utskott ska finnas. Av Arbetsordning för styrelse och
nämnder 19 § följer att fullmäktige ska godkänna inrättandes av utskott. Förslaget till
revidering innebär att fullmäktige bestämmer att Krisledningsnämnden, vid en
extraordinär händelse, ska kunna godkänna inrättandet av utskott.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Alice Risenfors tjänsteskrivelse, 2020-03-20
1.2 Arbetsordning för styrelse och nämnder
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Kommundirektören
Kommunsekreteraren
Samtliga nämndsekreterare

Alice Risenfors
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45

Sida 2(2)
Dnr: 2018/3879

Karlshamns
kommun

ORDFÖRANDEBESLUT
Kommunstyrelsen
2020-04-01

Sida 1(2)
Dnr: 2018/3879

Arbetsordning för styrelse och nämnder mandatperioden 2019-2022
Beslut
att anta arbetsordning för styrelse och nämnder.
Sammanfattning
Den 17 december 2018 § 228 antog kommunfullmäktige Arbetsordning för styrelse och
nämnder. Behov av revideringar har nu synliggjorts i samband med att
Krisledningsnämnden aktiverats med anledning av Covid-19. Förslag till ändringar
föreligger enligt beslutsunderlag.
Krisledningsnämnden får befogenhet att besluta att övriga nämnder under viss tid inte
får hålla offentliga sammanträden. Av 6 kap. 24 § kommunallagen följer att
nämndssammanträden som utgångspunkt hålls bakom stängda dörrar. Nämnd får dock
bestämma att dess sammanträden ska vara offentliga, efter medgivande av fullmäktige.
Sådant medgivande finns i 5 § Arbetsordning för styrelse och nämnder. Den
bestämmelse som nu införs i samma paragraf innebär att Krisledningsnämnden, när en
extraordinär händelse föreligger, ska kunna besluta att nämnders sammanträden ändå
enligt huvudregeln inte ska vara offentliga.
Nämnderna bereds möjlighet att, när särskilda skäl föreligger, medge att ledamöter
närvarar på distans via ljud- och bildöverföring. Av 6 kap. 24 § kommunallagen följer att
fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds
sammanträden på distans. Sådant deltagande får ske om deltagandet kan ske genom
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra och delta på lika villkor.
Krisledningsnämnden ges möjlighet att godkänna inrättandet av utskott. Av 3 kap. 5 §
kommunallagen följer att för det fall fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får
nämnden själv bestämma att utskott ska finnas. Av Arbetsordning för styrelse och
nämnder 19 § följer att fullmäktige ska godkänna inrättandes av utskott. Förslaget till
revidering innebär att fullmäktige bestämmer att Krisledningsnämnden, vid en
extraordinär händelse, ska kunna godkänna inrättandet av utskott.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU § 106/2020
1.2 Arbetsordning för styrelser och nämnder
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Genom kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2020 – under § 9 – har styrelsen
delegerat sin beslutanderätt.
Ärendegrupp

Sammanfattande benämning

A4 – Allmänt

Beslut som är så brådskande att det inte går att avvakta
kommunstyrelsens avgörande. 6 kap. 39 § KL.

På kommunstyrelsens vägnar

Per-Ola Mattsson
Ordförande
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________
Tillkännagivande av justerat beslut
Beslutsinstans:

Ordförandebeslut, kommunstyrelsen

Beslutsdatum:

2020-04-01

Tillkännages fr.o.m.:

2020-04-02

Tillkännages t.o.m.:

2020-04-23

Protokollet förvaras:

Rådhuset

______________________________________________________________________
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Kansli
Författningssamling
- Policydokument
Gäller från: 2020-xx-xx
Antagen: KF § x, datum

Arbetsordning för styrelse och nämnder
Utöver vad som föreskrivs om styrelse och övriga nämnder i kommunallagen (2017:725) och andra
författningar gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Arbetsordningen ska inte tillämpas om
det finns avvikande bestämmelser i speciallag.
Vad som nedan sägs om nämnder gäller också för styrelsen.

Sammansättning
1§
Nämndernas sammansättning framgår av respektive reglemente.
Tidpunkt för sammanträden
2§
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.
Nämnden ska senast vid första sammanträdet varje år fastställa tiderna för ordinarie sammanträden.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligt hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra
sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det extra sammanträdet.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra tiden för
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att tiden för ett sammanträde ska
ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
3§
När kommunfullmäktige sammanträder ska inga andra sammanträden hållas.
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Kallelse
4§
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte olämpligt.
Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista och samtliga handlingar i ärendena, om inte hinder
möter på grund av lag eller annan författning.
Offentliga sammanträden
5§
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av
sekretess.
Krisledningsnämnden får, om den extraordinära händelse för vilken nämnden aktiverats påkallar
det, besluta att nämnd för viss tid inte får hålla offentliga sammanträden.
Närvarorätt
6§
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen denna
rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämnar upplysningar. Även anställd i kommunen och
särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i
överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Personalföreträdarna har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträde i enlighet med
vad som är föreskrivet i KL.
Ordföranden
7§
Det åligger nämndens ordförande
-

att leda nämndens arbete och sammanträden,
2

49

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för styrelse och nämnder

-

kalla till sammanträde i enlighet med lag och denna arbetsordning,

-

inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,

-

se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, och

-

bevaka att nämndens beslut verkställs.

Det åligger nämndens ordförande att kontakta ersättare för att säkerställa att nämnden är beslutsför.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs.
För kommunstyrelsens ordförande finns särskilda bestämmelser i 29 § i reglementet för
kommunstyrelsen.
Ersättare för ordföranden och vice ordförandena
8§
Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättas,
fullgörs ordförandens uppgifter av den till åldern äldste ledamoten.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Förhinder
9§
En ledamot som har förhinder att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli.
Kansliet ska underrätta ordföranden om detta, om det finns risk att nämnden inte blir beslutsför.
Ersättares tjänstgöring
10 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionerligt, tjänstgöra enligt den ordning som
kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de
tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet. Vid kompletteringsval inträder nyvald
ersättare i turordning efter partiers tidigare valda ersättare om inte annat uttryckligen anges.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i
protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en
3
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ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i turordningen.
Ledamot och tjänstgörande ersättare får delta i sammanträde på distans om det kan ske genom ljudoch bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
och delta på lika villkor.
Jäv, avbruten tjänstgöring
11 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet
mellan partierna.
Yrkanden
12 §
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller
läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden menar att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det
skriftligt.
Deltagande i beslut
13 §
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det
med acklamation.
Reservation
14 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har
fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Justering av protokoll
15 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

4
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
16 §
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt
gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering
av den kommunen författningssamlingen bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare
17 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som
nämnden beslutar.
Undertecknade av handlingar
18 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden
inträder vice ordföranden eller andre vice ordförande, och vid förfall för dessa den ledamot som
nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv
underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som
fattat beslutet, och i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Utskott
19 §
Det framgår av nämndernas reglementen om kommunfullmäktige har bestämt att det ska finnas ett
arbetsutskott. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott efter godkännande från
kommunfullmäktige eller krisledningsnämnden.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en
5
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ledamot eller en ersättare i utskottet som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast
förrättas.
Utskottet sammanträdet på tid och plats som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla
uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet
får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.
Beredning av ärenden
20 §
De ärenden som ska avgöras av nämnderna i dess helhet bör beredas av ett utskott eller presidiet om
beredning behövs. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska beredas.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Delegation
21 §
Nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller anställd att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden i enlighet med KL. Ärenden enligt
6 kap. 38 § KL får inte delegeras. Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning
som antas av nämnden.
Nämnden får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas
Anmälan av beslut
22 §
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska
anmälans till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas
genom laglighetsprövning.
Beslut som fattats av ordförande, eller annan ledamot som nämnden har utsett, i brådskande ärenden
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

6
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
Sammanfattning
Den 17 december 2018 § 226 antog fullmäktige nytt reglemente för
Krisledningsnämnden. Behov av revidering har nu uppstått då Krisledningsnämnden
aktiverats i samband med utbrottet av covid-19.
Föreslagna ändringar innebär dels vissa förtydliganden utan någon avsedd ändring i
sak, t.ex. gällande i vilka situationer nämnden ska aktiveras och vilka nämndens
uppgifter är, dels ändringar i sak vilka beskrivs kort här.
Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes
ställe, 2 kap. 3 § 3 st. LEH. I förslaget förtydligas det genom att tas in i reglementet.
Utöver det får nämnden en möjlighet att, om ordförande och vice ordförande under en
längre tid är förhindrade att fullgöra sina uppgifter, utse en ersättare för ordföranden.
Ersättaren övertar samtliga befogenheter, inklusive att även utan delegation fatta beslut
å nämndens vägnar i brådskande ärenden.
Nämnden ges befogenhet att uppta lån till ett visst belopp och för visst bestämt syfte,
dvs. att täcka sådana likviditetsproblem som uppstått i kommunal verksamhet till följd av
den extraordinära händelse för vilken nämnden aktiverats. Det föreslagna beloppet är
satt i samråd med kommundirektören. Beslut som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, t.ex. viktiga ekonomiska frågor, ska även fortsatt beslutas av
fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Alice Risenfors tjänsteskrivelse, 2020-03-25
Förslag till reviderat reglemente, 2020-03-25
Gällande reglemente för krisledningsnämnden
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Datum
2020-03-31
2020-04-06

§
107

Revidering av reglemente för krisledningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar
att anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
Sammanfattning
Den 17 december 2018 § 226 antog fullmäktige nytt reglemente för
Krisledningsnämnden. Behov av revidering har nu uppstått då Krisledningsnämnden
aktiverats i samband med utbrottet av covid-19.
Föreslagna ändringar innebär dels vissa förtydliganden utan någon avsedd ändring i
sak, t.ex. gällande i vilka situationer nämnden ska aktiveras och vilka nämndens
uppgifter är, dels ändringar i sak vilka beskrivs kort här.
Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes
ställe, 2 kap. 3 § 3 st. LEH. I förslaget förtydligas det genom att tas in i reglementet.
Utöver det får nämnden en möjlighet att, om ordförande och vice ordförande under en
längre tid är förhindrade att fullgöra sina uppgifter, utse en ersättare för ordföranden.
Ersättaren övertar samtliga befogenheter, inklusive att även utan delegation fatta beslut
å nämndens vägnar i brådskande ärenden.
Nämnden ges befogenhet att uppta lån till ett visst belopp och för visst bestämt syfte,
dvs. att täcka sådana likviditetsproblem som uppstått i kommunal verksamhet till följd av
den extraordinära händelse för vilken nämnden aktiverats. Det föreslagna beloppet är
satt i samråd med kommundirektören. Beslut som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, t.ex. viktiga ekonomiska frågor, ska även fortsatt beslutas av
fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Alice Risenfors tjänsteskrivelse, 2020-03-25
Förslag till reviderat reglemente, 2020-03-25
Gällande reglemente för krisledningsnämnden
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kommunjuristerna
Kommundirektör Daniel Wäppling
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft
Säkerhetschef Mats Hadartz
Säkerhetsskyddschef Christina Svensson

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 2019-2022
Beslut
att anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
Sammanfattning
Den 17 december 2018 § 226 antog fullmäktige nytt reglemente för
Krisledningsnämnden. Behov av revidering har nu uppstått då Krisledningsnämnden
aktiverats i samband med utbrottet av covid-19.
Föreslagna ändringar innebär dels vissa förtydliganden utan någon avsedd ändring i
sak, t.ex. gällande i vilka situationer nämnden ska aktiveras och vilka nämndens
uppgifter är, dels ändringar i sak vilka beskrivs kort här.
Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes
ställe, 2 kap. 3 § 3 st. LEH. I förslaget förtydligas det genom att tas in i reglementet.
Utöver det får nämnden en möjlighet att, om ordförande och vice ordförande under en
längre tid är förhindrade att fullgöra sina uppgifter, utse en ersättare för ordföranden.
Ersättaren övertar samtliga befogenheter, inklusive att även utan delegation fatta beslut
å nämndens vägnar i brådskande ärenden.
Nämnden ges befogenhet att uppta lån till ett visst belopp och för visst bestämt syfte,
dvs. att täcka sådana likviditetsproblem som uppstått i kommunal verksamhet till följd av
den extraordinära händelse för vilken nämnden aktiverats. Det föreslagna beloppet är
satt i samråd med kommundirektören. Beslut som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, t.ex. viktiga ekonomiska frågor, ska även fortsatt beslutas av
fullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KASU § 107/2020
Reglemente för Krisledningsnämnden
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ORDFÖRANDEBESLUT
Kommunstyrelsen
2020-04-01

Karlshamns
kommun

Sida 2(2)
Dnr: 2018/3877

Genom kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2020 – under § 9 – har styrelsen
delegerat sin beslutanderätt.
Ärendegrupp

Sammanfattande benämning

A4 – Allmänt

Beslut som är så brådskande att det inte går att avvakta
kommunstyrelsens avgörande. 6 kap. 39 § KL.

På kommunstyrelsens vägnar

Per-Ola Mattsson
Ordförande

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________
Tillkännagivande av justerat beslut
Beslutsinstans:

Ordförandebeslut, kommunstyrelsen

Beslutsdatum:

2020-04-01

Tillkännages fr.o.m.:

2020-04-02

Tillkännages t.o.m.:

2020-04-23

Protokollet förvaras:

Rådhuset

______________________________________________________________________
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för krisledningsnämnden

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: 2020-xx-xx
Antagen: KF § x, datum

Reglemente för krisledningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), lag (2006:544) om kommuners och
regioner åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap och
andra författningar för nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Detta reglemente utgör styrdokument för kommunens organisation och befogenheter vid
extraordinära händelser i fredstid. Vid höjd beredskap skall detta reglemente inte tillämpas.

Arbetsformer
Sammansättning
l§
Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Presidium
2§
Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice
ordförande och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.
Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe.
Om både ordföranden och vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad
att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Arbetsordningen för styrelse och nämnder
3§
Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och
nämnder.

Nämndens uppgifter
4§
Nämnden är krisledningsnämnd, enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, och därmed kommunens
ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse.
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Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
och kräver skyndsamma insatser av kommunen.
Nämnden ansvarar för:
-

att fullgöra kommunens ordinarie uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.
Nämnden kan därvid besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från
övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som krisledningsnämnden finner nödvändigt
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

-

att det inför varje ny mandatperiod utarbetas en plan för hur kommunen skall hantera
extraordinära händelser. Planen skall underställas kommunfullmäktige för godkännande.

6§
Nämnden får besluta att uppta lån upp till ett totalt belopp om 100 mnkr för att täcka kommunal
verksamhets akuta likviditetsproblem som uppstått till följd av den extraordinära händelsen för
vilken nämnden trätt i funktion.
Nämndens beslut ska omedelbart tillställas berörd nämnd och om möjligt ska dessförinnan
berörd ordförande ha beretts tillfälle att yttra sig.
När förhållandena medger det ska nämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit
från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
Aktivering av nämnden
5§
Nämnden ska träda i funktion när det står klart att arbetet vid en extraordinär händelse kräver
snabb och koordinerad hantering av nämnd(er)s verksamhet(er) i syfte att effektivisera
beslutsfattandet och ordinarie nämndarbete inte är ändamålsenligt och/eller tillräckligt för
hantering av händelsen.
Ordföranden i nämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i
funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.
Har ordföranden i nämnden tillfälligt förhinder träde förste vice ordföranden in i dennes ställe,
och om båda har förhinder träder andre vice ordföranden in i deras ställe.
Anmälan av beslut
7§
Nämndens beslut ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.
Ordförandes beslutanderätt och delegation
8§
Ordföranden i nämnden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till
nämnden.

60

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden får i övrigt uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att
besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får inte
delegeras.
Beslutanderättens innehåll i ska framgå av den delegationsordning som antas av krisledningsnämnden.
Upphörande av nämndens verksamhet
9§
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får, när nämndens verksamhet som är föranledd av
den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om ett
sådant beslut fattas återgår de verksamhetsområden som nämnden har övertagit till ordinarie
nämnd.
Resurser
10 §
Nämnden har till sitt förfogande de resurser som befinns nödvändiga.
Bistånd
11 §
Nämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild
som drabbats av händelsen.
12 §
Nämnden får på begäran lämna hjälp till annan kommun som drabbats av en extraordinär
händelse i fredstid.
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för krisledningsnämnden

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: 2019-01-01
Antagen: KF § x, datum

Reglemente för krisledningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Arbetsformer
Sammansättning
l§
Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Presidium
2§
Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice
ordförande och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.

Arbetsordningen för styrelse och nämnder
3§
Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och
nämnder.

Nämndens uppgifter
4§
Nämnden är krisledningsnämnd, enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, och därmed kommunens
ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse.
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
och kräver skyndsamma insatser av kommunen.
5§
Ordföranden i nämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i
funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.
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Ordföranden i nämnden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till
nämnden.
Har ordföranden i nämnden förhinder träde förste vice ordföranden in i dennes ställe, och om
båda har förhinder träder andre vice ordföranden in i deras ställe.
6§
Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga
nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära
händelsens art och omfattning.
Nämndens beslut ska omedelbart tillställas berörd nämnd och om möjligt ska dessförinnan
berörd ordförande ha beretts tillfälle att yttra sig.
När förhållandena medger det ska nämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit
från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
7§
Nämndens beslut ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.
8§
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får, när nämndens verksamhet som är föranledd av
den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om ett
sådant beslut fattas återgår de verksamhetsområden som nämnden har övertagit till ordinarie
nämnd.
9§
Nämnden har till sitt förfogande de resurser som befinns nödvändiga.
10 §
Nämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild
som drabbats av händelsen.
11 §
För nämndens verksamhet i övrigt gäller lagen om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap, och KL.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-04-03

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2020/1025

Datum
2020-04-06

§

Redovisning av krisledningsnämndens beslut till kommunfullmäktige
Förslag till beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Krisledningsnämnden ska anmäla de beslut som fattas av nämnden vid närmast
följande fullmäktige (lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 5 §). Fullmäktige beslutar
om omfattningen av redovisningen och formerna för detta.
Krisledningsnämnden har haft två sammanträden och beslutad om följande;
KRISLEDN § 4/2020

Krisledningsnämnden beslutar om ett åtgärdspaket maa
av Covid -19. Syftet med åtgärdspaketet är dels att
tillgodose behovet av personal i kommunal verksamhet
p.g.a. av sjukskrivningar på grund av Covid -19, dels
skapa lättnader för det lokala näringslivet.
Lättnaderna för näringslivet omfattar bl.a.
företagsrådgivning, slopade avgift uteservering, nyttjande
av kommunal mark utanför butiker utan kostnad mm.
Hygienutbildning föreslås till bl.a. övertalig personal inom
restaurang för möjliggöra arbete i kommunal
omsorgsverksamhet.

KRISLEDN § 8/2020

att hos kommunfullmäktiges ordförande anhålla om ett
extra kommunfullmäktigesammanträde den 6 april 2020
för att besluta om reviderade arbetsordningar för
kommunfullmäktige, styrelse och nämnder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03
Protokollsutdrag KRISLEDN § 4/2020 Beslut om åtgärder
Protokollsutdrag KRISLEDN § 8/2020 Beslut om åtgärder

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-03-20

Karlshamns
kommun

Plats och tid

Hällarydssalen, klockan 15:15—16:20

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Magnus Gärdebring
Marie Sällström
Mats Dahlbom
Elin Petersson
Charlott Lorentzen

Tjänstgörande
ersättare

Sida 1(3)

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamot
1:e vice ordf
Ledamot
Ledamot

Håkan Abramsson (SD)

ersätter
Tor Billing (SD)

Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Mats Hadartz, stabschef i krisledningsstaben
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och
extern samordnare krisledningsstaben
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare

Paragrafer

§§ 1-4

Utses att justera

Charlott Lorentzen (MP)

Justeringsdatum

2020-03-23

Sekreterare

…………………………………………
Miki Tomita Larsson

Ordförande

…………………………………………
Per-Ola Mattsson

Justerande

…………………………………………
Charlott Lorentzen
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(S)
(M)
(S)
(C)
(M)
(MP)
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PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-03-20

Sida 2(3)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Krisledningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-03-20

Tillkännages fr.o.m.: 2020-03-24
Tillkännages t.o.m.: 2020-04-14
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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2020-03-20

Sida 3(3)

§ 4 Beslut om åtgärder
Krisledningsnämndens beslut
att anta åtgärdspaketet.
Sammanfattning
Krisledningsnämndens ordförande Per-Ola Mattsson (S) presenterar ett förslag på
åtgärdspaket för Karlshamns kommun med anledning av Covid -19. Åtgärdspaketet
syftar dels till att tillgodose behovet av personal i kommunal verksamhet då
sjukskrivningar på grund av Covid -19 förväntas öka, dels skapa lättnader för det lokala
näringslivet.
Förslagen redovisas i korthet nedan;











Företagsrådgivning ─ Kommunen kan i samarbete med aktörer i det lokala
näringslivet och ALMI erbjuda företagsrådgivning till behövande företag.
Tillfälligt arbete i kommunal verksamhet ─ Individer med relevant
utbildningsbakgrund kan erbjudas tillfälligt arbete i kommunen där behov
uppstår. Exempelvis kan övertalig personal i det lokala näringslivet erbjudas
tillfälligt arbete inom den kommunala omsorgen. Hygienutbildning kan påbörjas
omgående och omfatta 50-100 personer.
Åtgärder för att underlätta uteservering ─ Företag som redan idag har
åretrunttillstånd för uteserveringar har möjlighet att omgående uppföra dessa
utan extra kostnad. Detta gäller även de företag som har beviljade tillstånd med
start i april. Det förutsätter dock att företaget ansöker om tillstånd hos polisen för
tiden fram till och med redan beviljat tillstånd. Ansökan bekostas av företaget. De
företag som ännu inte ansökt om tillstånd ska erbjudas samma möjligheter.
Uteserveringar är befriad från kommunala avgifter för hela säsongen 2020.
Erlagd avgift återbetalas. Detta gäller dock inte uteserveringstillstånd under
Östersjöfestivalen. Både polisen och alkoholhandläggare är informerade om
detta. Eventuella nyinkomna tillståndsansökningar, det vill säga remisser från
polisen kommer att prioriteras i från kommunens sida.
Kommunala avgifterna för alkoholansökning ─ Avgifterna kommer att ses över i
syfte att minimera dessa.
Kommunal markyta för exponering utanför affärslokal ska kunna nyttjas av
affärsinnehavare utmed gångfartsområde och gågata utan kostnad ─
Affärsinnehavare ska ha rätt att disponera kommunens mark för exponering av
varor (undantaget livsmedel) och vid behov ges möjlighet att sätta ut stolar och
bord. Kravet är att affärsinnehavare följer ordningsföreskrifterna.
Anstånd med hyra för nuvarande hyresgäster ─ Företag som idag hyr lokaler av
kommunen beviljas anstånd med hyran om de ansöker om det. Kommunen
uppmanar privata fastighetsägare att även de beviljar anstånd med hyran.
Kommunala arrangemang kommer inte ställas in utan skjuts fram eller
genomförs i anpassad form ─ Bedömningen i nuläget är att kommunala
arrangemang som exempelvis Östersjöfestivalen inte ställs in. Arrangemangen
skjuts istället fram eller genomförs i anpassad form. Arrangemang som
Kulturnatten kan bedrivas över en längre tidsperiod.
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PROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2020-03-27

Karlshamns
kommun

Plats och tid

Hällarydssalen, klockan 15:15—16:16

Beslutande

Per-Ola Mattsson
Magnus Gärdebring
Marie Sällström
Mats Dahlbom
Elin Petersson
Charlott Lorentzen

Tjänstgörande
ersättare

Håkan Abramsson (SD)

Sida 1(2)

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamot
1:e vice ordf
Ledamot
Ledamot

(S)
(M)
(S)
(C)
(M)
(MP)

ersätter
Tor Billing (SD)

Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Mats Hadartz, stabschef krisledningsstaben
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef och
extern samordnare krisledningsstaben
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare

Paragrafer

§§ 5-8

Justerande

Mats Dahlbom (C)

Justeringsdatum

2020-04-01

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Krisledningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-03-27

Tillkännages fr.o.m.: 2020-04-02
Tillkännages t.o.m.: 2020-04-23
Protokollet förvaras: Rådhuset
_____________________________________________________________________
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Sida 2(2)

§ 8 Beslut om åtgärder
Krisledningsnämndens beslut
att hos kommunfullmäktiges ordförande anhålla om ett extra
kommunfullmäktigesammanträde den 6 april 2020 för att besluta om reviderade
arbetsordningar för kommunfullmäktige, styrelse och nämnder.
Sammanfattning
Ett förslag föreligger om att kommunfullmäktige kallas till ett extra sammanträde för att
besluta om reviderade arbetsordningar för kommunfullmäktige, styrelse och nämnder.
Föreslagna revideringar innebär att kommunfullmäktige, styrelse och nämnder bereds
möjligheten att medge att ledamöter närvarar på distans genom ljud- och bildöverföring.
Av 5 kap. 16 § kommunallagen framgår att ledamöter får delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. För ledamöter i nämnd anger
6 kap. 24 § kommunallagen att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter
får delta i en nämnds sammanträden på distans. Villkoret för att ledamöter i fullmäktige
och nämnd får delta på distans är att det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges
och nämnds sammanträde.
Beslutsunderlag
Föredragning på sammanträdet
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