
Det kommunala sammanträdet



Olika organ – olika typer av sammanträden
• Kommunfullmäktige

• Nämnder 

• Råd och beredningar

• Utskott 
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Nämnd/styrelses sammansättning

• Nämnderna består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.  

• Väljs för fyra år, från 1 januari året efter valår. 
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Nämndordförandes uppgifter
• Leda styrelsens/nämndernas arbete och sammanträden.

• Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.

• Kalla ersättare.

• Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas är beredda. 

• Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas. 

• Bevaka att styrelsens/nämndernas beslut verkställs. 
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Kommunstyrelsens ordförandes särskilda uppgifter
• Ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning.

• Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.

• Främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt 

• Representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
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Presidium i nämnd/styrelse 

• Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande. 

• Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
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Beredningsprocess inför nämnd – tjänstemän och politiker

• Nämndsekreteraren tar fram en ärendelista i dialog med handläggare, chefer, nämndens 
ordförande

• Inlämning av ärenden 

• Tjänstemannaberedning

• Därefter politisk beredning
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Kallelsen skickas ut
• Efter beredningarna gör sekreteraren iordning ett utkast till kallelse

• Ordförande godkänner kallelsen

• Kallelsen skickas ut till ledamöter, ersättare, politiska sekreterare och berörda 
tjänstemän inom förvaltningen

• Kallelsen publiceras även på www.huddinge.se 
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Gruppmöten/förberedelser i partierna

• Inläsningstid för de förtroendevalda

• Gruppmöten och förberedelser i partierna
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Sammanträdet äger rum 
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Närvarorätt vid sammanträde

• Kommunalråd, oppositionsråd och KSO har rätt att närvara vid nämnd/KS-
sammanträden och yttra sig.

• Också andra förtroendevalda kan få närvara för att lämna upplysningar.   

• Även tjänstemän kan få närvara och delta i överläggningar. 

• Även andra kan få rätt att närvara.
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Tjänstgöring

• Om en ledamot har förhinder så tjänstgör istället en ersättare. 

• En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

• Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. 

• Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet. 
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Ordning för ersättares inträde denna mandatperiod
För ledamot tillhörande nedanstående parti Inträder ersättare/na i den ordning efter partitillhörighet som anges nedan

Moderaterna M KD L C DP HP S MP V SD

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) L C M KD DP HP S MP V SD

Drevvikenpartiet DP C M KD HP L S MP V SD

Kristdemokraterna KD M L C DP HP S MP V SD

Centerpartiet C M L KD DP HP S MP V SD

Huddingepartiet HP M L C KD DP S MP V SD

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna S MP V C L DP KD HP M

Vänsterpartiet V S MP DP C L HP M KD

Miljöpartiet de gröna MP S V C DP L KD M HP

Sverigedemokraterna SD M HP
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Ordförandes roll vid sammanträdet 
• Ordförande leder sammanträdet

• Fördelar ordet

• Sammanfattar förslag och yrkanden när det är dags att gå till beslut

• Föreslår/tydliggör beslutsgång 

• Ordförande ansvarar för ordningen vid sammanträdena. 
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Sekreterarens roll

• Förrättar upprop/kontrollerar närvaro

• För protokoll

• Har ofta ansvar för teknisk utrustning under sammanträdet

• Ger vid behov stöd till ordföranden kring mötesformalia, regelverk etc.  
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Ledamöternas och ersättarnas roller
• Debatterar

• Frågar

• Lägger förslag/yrkar

• Voterar

• Reserverar sig

• Lägger protokollsanteckningar/suppleantyttranden
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Tjänstemännens roller

• Föredrar ärenden

• Lyssnar in nämndens/styrelsens diskussioner

• Svarar på frågor från ledamöterna – bidrar med sakkunskap
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Debatt

• Ledamöter och ersättare begär ordet genom att räcka upp handen

• Ordförande ansvarar för talarlistan och ger ordet till den som står på tur
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Jäv

• Den som är jävig i ett ärende ansvarar själv för att anmäla detta till ordförande. 

• Den som är jävig avbryter sin tjänstgöring under ärendets behandling. Ersättare tas in. 
Praxis är att den som är jävig lämnar sammanträdeslokalen. 

• Den som anmält jäv får tjänstgöra igen efter det att ärendet behandlats. 
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Att yrka
• Att lägga ett förslag till beslut kallas för att yrka. 

• De som tjänstgör vid sammanträdet får yrka. 

• Kan vara muntligt eller skriftligt. Mer omfattande yrkanden lämnas med fördel 
skriftligen. 

• Ordförande kan be ledamöterna att lämna sina yrkanden skriftligt. 
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Avstå från att delta i beslut 

• 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.

• En ledamot i styrelsen eller i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska 
delta i avgörandet av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. 
= Beslutsplikt. 
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Beslutsfattande
• När styrelsen eller en nämnd 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 styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

• Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt. 
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Beslutsfattande

• Ordförande förklarar/redogör för propositionsordningen (=beslutsgången).

• Ordförande leder voteringen. 

• Ordförande meddelar vilket beslut som fattats. 
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Att reservera sig

• 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 
justeringen av protokollet. 

• Samma sak vid omedelbar justering. 
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Protokollsanteckning och suppleantyttrande

• Den förtroendevalde har, i den utsträckning nämnd beslutar, rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 

• Tjänstgörande lämnar protokollsanteckning. 

• Ej tjänstgörande ersättare lämnar suppleantyttrande.

• Läggs med som bilaga i protokollet. 
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Protokollets justering
• Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

• Tidpunkten för justering beror av flera faktorer. 

• Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart = direkt efter 
sammanträdet. 

• Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under sammanträde, justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna 
som ordföranden har lett. 
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Vad som händer efter justeringen
• Protokollet anslås

• Styrelsen/nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

• Nämnderna ska underrätta KS en uppdatering av författningssamlingen bedöms 
nödvändig. 

• Beslut delges

• Ärenden skickas vidare
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Kommunfullmäktiges sammansättning

• Fullmäktige har 61 ledamöter.

• I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare – i Huddinge 35 ersättare. 
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Fullmäktiges presidium

• Under valår väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en 
andre vice ordförande (presidium). 

• Presidievalet förrättas på kommunfullmäktiges första sammanträde för löpande 
mandatperiod.
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Placering i fullmäktigesalen
• Vid kommunfullmäktiges sammanträden intar presidiets ledamöter och fullmäktiges 

sekreterare särskilda platser vid presidiebordet.

• Övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare samt andra, som har rätt att delta i 
fullmäktiges överläggningar, placeras i sessionssalen på de platser fullmäktiges 
ordförande – efter samråd med vice ordförandena och gruppledarna – bestämmer.

• Ersättare som ej tjänstgör intar utan inbördes ordning reserverade platser på 
åhörarläktaren.
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Placering i fullmäktigesalen
• Presidiet och kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande har särskilda platser. 

• Övriga sitter i ordning efter tjänstgöringstid inom fullmäktige. Den som sitter på plats 3 
är alltså den till tjänstgöringstiden äldste ledamoten. 

• Upprop och omröstning sker efter den ordning som ledamöterna blivit invalda vid 
senaste kommunfullmäktigeval. 

• Om ordinarie ledamot avgår under perioden intar ersättaren sin plats längst bak i salen, 
såvida han/hon ej tidigare varit fullmäktigeledamot.
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Förhinder vid fullmäktige

• En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens kansli. Maila 
huddinge@huddinge.se

• Kansliet låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

32

mailto:huddinge@huddinge.se


Tjänstgöring i fullmäktige

• Om en ledamot inte kan tjänstgöra kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig 
och står i tur att tjänstgöra.

• Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring
under sammanträdet. 

• I fullmäktige gäller inte ordningen för erättares inträde, här tas enbart ersättare från det 
egna partiet in. 
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Upprop i fullmäktige

• När ledamot anländer registrerar hen närvaro i det elektroniska mötessystemet.

• I sammanträdets inledning ropar sedan sekreteraren upp ersättarna. Därefter ropar 
sekreterarna upp de ledamöter som ej loggat in i mötessystemet. För frånvarande 
ledamöter tas ersättare in. 
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Justering av fullmäktiges protokoll 

• Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet. Vanligen måndagen en vecka efter fullmäktige. 

• Två ledamöter utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar.
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Yttranderätt i fullmäktige
• Ordföranden och vice ordförandena i nämnd – vid behandling av ett ärende där 

nämndens verksamhetsområde berörs.

• Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning – när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.

• Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar 
en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret.
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Yttranderätt i fullmäktige

• Ordförande i kommunala bolag – när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
förhållandena i företaget.

• Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
inte är medlem av kommunfullmäktige har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar i 
alla ärenden.
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Revisorernas yttranderätt
• Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 

revisionsberättelsen och årsredovisningen.

• Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som 
berör revisorernas egen förvaltning samt i ärende som berör revisorernas granskning. 
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Övriga som får yttra sig i fullmäktige
• Ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, 

revisorerna samt anställda hos kommunen kan kallas för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena. 

• Även utomstående sakkunniga kan kallas för att lämna upplysningar. 

• Chefen för kommunstyrelsens förvaltning (= kommundirektören) får delta i 
överläggningen i alla ärenden.

• Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid           
sammanträdena.
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Talarordning
• Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken 

han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

• Omedelbart efter det att en talare haft ordet får ett replikskifte med anledning av vad 
talaren anfört ske. 

• Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig ifrån ämnet och inte efter tillsägelse av 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. 

• I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
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Ordning under sammanträdet

• 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.

41



Yrkanden i fullmäktige

• När överläggningen i ett ärende är klar, går ordföranden igenom de yrkanden som har 
gjorts och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

• Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

• Om ordföranden anser att det behövs ska yttrande lämnas in skriftligt.                
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Avstå från att delta i beslut i fullmäktige

• 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 
fullmäktige fattar det med acklamation.
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Omröstning i fullmäktige
• Innan omröstning beskriver ordföranden voteringsordningen, och den godkänns. 

• Omröstning sker, utom i ärenden som avser val eller anställning av personal, som 
huvudregel genom användande av voteringsanläggning.

• Efter anvisning av ordföranden avger ledamöterna sina röster genom att trycka på en av 
knapparna Ja, Nej eller Avstår i mötessystemet. 

• Resultatet av omröstningen sammanställs av dator och redovisas.
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Omröstning i fullmäktige
• Om voteringsanläggningen inte kan användas kan rösterna avges genom upprop, som 

förrättas enligt uppropslistan för sammanträdet. 

• Ordföranden avger då alltid sin röst sist.

• När omröstningen är klar, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.

• Därefter får inte någon rösta. Inte heller får någon ändra eller återta en avgiven röst 
efter klubbslaget.
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Motioner
• En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.

• Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

• En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.

• En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
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Motioner 

• 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 fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och 
december.
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Interpellationer
• Interpellationer ställs till ordförande i nämnd eller kommunalråd. 

• En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

• Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast arbetsdagen före det sammanträde 
vid vilken ledamoten avser att ställa den.

• En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
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Interpellationer

• Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. 

• Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

• 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.
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Enkla frågor

• En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot.

• Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast arbetsdagen före det sammanträde 
vid vilket ledamoten avser att ställa den.

• Svar på frågan behöver inte vara skriftligt.

• En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
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Reservationer i fullmäktige

• Reservationer lämnas in skriftligen. 

• Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet.
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Efter det att protokollet justerats

• Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet.

• Görs av kansliet efter det att protokollet justerats. 
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Lästips

• Arbetsordning för kommunfullmäktige i Huddinge kommun, HKF 9000

• Gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Huddinge kommun, HKF 9010
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Huddinge kommuns egen politikerwebb
• www.huddinge.se/politikerwebben

• Ny webbplats för er!

• Här samlar vi info om bl.a.
• Att vara förtroendevald
• Läsplatta, iPad
• Digitala verktyg
• Parkering
• Organisation och styrning

• Välkommen in!
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