
Kommun-
fullmäktige
En introduktionsutbildning för nya förtroendevalda 2022-2026



PROGRAM • Rutiner och formalia

• KF:s egna ärenden

• Ärendebehandling

• Dokument som styr arbetet

• Arvoden

• Teknik i fullmäktigesalen



Sammanträdet 
börjar

• Våra sammanträden startar som regel kl 13:00

• Varje ledamot måste logga in i voteringssystemet. 
Se till att komma i god tid så att vi är klara till 
starttiden. Därefter hålls också ett upprop.

• Sammanträdet sänds både via radio och webben

• Allmänheten har fritt tillträde till mötet

• Media finns alltid på plats



KF:s egna ärenden • Entlediganden och valärenden

• Frågor

• Interpellationer

Dessa behandlas kl 13:00-15:00. Om inte alla 
ärenden hinns med sparas de till nästa 
sammanträde. 



Frågor (KL 5:64) • För att inhämta upplysningar får ledamöterna 
ställa frågor

• En fråga ska ha ett bestämt innehåll (vara kort och 
kunna besvaras enkelt)

• Bara den som ställer frågan och den som svarar får 
delta i överläggningen

• Lämna helst in en skriftlig fråga till kansliet



Interpellationer
- ett led i systemet 
för att utkräva 
politiskt ansvar

• En interpellation ska vara skriftlig

• Avse ämnen som tillhör fullmäktiges eller någon 
nämnds handläggning

• Ej myndighetsutövning mot någon enskild

• Bör ställas endast i angelägenheter av större 
intresse för kommunen

• Svar avges månaden efter och alla ledamöter får 
delta i debatten



Ärendebehandling • Handlingarna publiceras en vecka innan mötet

• Beredningstvång råder (Kl 5:26-28)

• KS ska alltid bereda alla ärenden

• Begär ordet (max 5 min)

• Begär replik (max 2 min)

• Använd talarstolen!



Exempel på ärenden • Mål- och budget samt skattesats

• Taxor

• Kommunövergripande internkontroll

• Bolagsfrågor (ägardirektiv med mera)

• Policydokument för hela kommunen

• Motioner från ledamöter

• Karlskogaförslag

• Årsredovisning och ansvarsfrihet



Dokument som styr 
fullmäktiges arbete

• Kommunallagen (KL)

• Kommunfullmäktiges arbetsordning

• Etiska riktlinjer för förtroendevalda



Arvoden • Arvode för sammanträde sköts av sekreteraren

• Ersättning för förlorad arbetsinkomst måste sökas, 
intyg från arbetsgivaren som anger hur mycket 
man förlorat krävs

• Utbetalning sker månaden efter sammanträdet



Mer utbildning 
kommer…

• V 4 – praktisk utbildning för nya ledamöter
(surfplattor, arvoden, kommunens organisation, 
sammanträdesteknik med mera)

• V (5) heldag med jurist



Frågor


