
Hur fungerar vår kommun? 
Vad är en kommun och vad består den av?

Det är inte alltid lätt att veta vad en kommun gör och vilka skyldigheter den har. 
Här går vi kortfattat igenom vad kommunens uppgifter är, hur den styrs och hur du 
kan vara med och påverka. 

En kommun är ett avgränsat geografiskt område som styrs av de politiker som 
medborgarna har valt. Varje kommun i Sverige har till stor del 
självbestämmanderätt. Denna självbestämmanderätt kallas kommunalt självstyre. 
Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i Regeringsformen, en av 
grundlagarna, som innebär att staten ger ramarna för vad kommunen ska göra, 
men kommunerna kan själva bestämma hur det ska göras. Kommunerna måste 
följa de ramar som riksdag och regering bestämt. Utöver det ger det kommunala 
självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt av invånarna 
för att kunna sköta sin uppgift.

Självstyret innebär inte en total frihet, utan kommunernas verksamhet regleras till 
stor del av kommunallagen. Kommunerna styrs också av andra lagar som till 
exempel socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen med flera.

I kommunallagen står det vilka kommunernas uppgifter är, av vilka en del måste 
utföras medan andra är frivilliga. Bland annat ska kommunen ha skolor, 
biblioteksverksamhet, renhållning samt se till att vatten och avfall fungerar.  
Däremot är kommunen inte tvungen att ha något underhåll av gator, kultur- eller 
fritidsverksamhet. 

Mycket av de verksamheter som är frivilliga för kommunen är sådana som kan 
göra kommunen mer attraktiv att bo i och locka fler invånare. Så många 
kommuner väljer ändå att satsa på kultur, fritidsverksamhet och vägunderhåll, 
precis som Gislaveds kommun. 

Kommunalskatten är den största inkomstkällan och står för ungefär 70 procent av 
kommunens inkomster. Det är staten som bestämmer vad kommunerna får ta ut 
skatt på, men kommunerna bestämmer själva hur stor den ska vara och vad 
pengarna ska användas till. Kommunen får också statsbidrag och intäkter från en 
del tjänster, till exempel hemtjänst och barnomsorg.

Faktaruta: 
Visste du att en av kommunens viktigaste uppgifter är att se till att det kommunala 
dricksvattnet är rent?



Vilka styr? 
Hur ser mandatfördelningen ut?

En kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Kortfattat 
kan man säga att politikerna fattar besluten för verksamheten och hur pengarna 
fördelas, medan tjänstemännen verkställer de beslut som politikerna fattat.

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att vi 
som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen 
utför uppdragen. I Gislaveds kommun har vi fem kommunalråd, tre på heltid och 
två på halvtid, övriga förtroendevalda är fritidspolitiker vilket innebär att de utför 
sina politiska uppdrag vid sidan av ett vanligt arbete eller studier.

Kommunfullmäktige
Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
fungerar som kommunens riksdag och fattar de övergripande besluten om 
kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De beslutar till exempel om 
budget, skattesats och vilka avgifter som ska tas ut för kommunal service. 
Kommunfullmäktige beslutar också hur kommunen ska vara organiserad. I 
Gislaveds kommun sitter det 49 ledamöter från nio partier i kommunfullmäktige. 
Det är du som invånare som bestämmer vem som ska sitta i kommunfullmäktige. 
Det gör du genom att rösta vart fjärde år när det är allmänna val. 
Kommunfullmäktigesammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på 
beslut och debatt. Det går även att titta och lyssna på kommunfullmäktiges möten 
via kommunens webbplats, gislaved.se/kf 

Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen och de nämnder som ska 
sköta det löpande arbetet, leda och samordna kommunens verksamheter och 
bereda ärenden till kommunfullmäktige. De utser även revisorer som ska granska 
kommunens verksamheter. 

Mandatfördelning 2015–2018
I Gislaveds kommun finns nio olika politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige:
• Moderaterna 11 mandat
• Centerpartiet 6 mandat
• Folkpartiet 2 mandat
• Kristdemokraterna 2 mandat
• Socialdemokraterna 18 mandat
• Vänsterpartiet 1 mandat
• Miljöpartiet 2 mandat
• Sverigedemokraterna 6 mandat
• Kommunistiska partiet 1 mandat



Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering och ansvarar för att 
kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. I kommunstyrelsen i Gislaved sitter 
det idag femton ledamöter. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete i 
Gislaveds kommun och ansvarar både för den strategiska planeringen och för att 
verksamheten i nämnderna sköts rationellt och ekonomiskt. De övervakar att 
kommunen följer kommunfullmäktiges riktlinjer och fullgör de uppgifter som lagen 
kräver.

Faktaruta: 
Du bestämmer. Vart fjärde år kan EU-medborgare som har fyllt 18 år och är 
folkbokförda i Sverige rösta vid val till kommunfullmäktige.

Nämnderna 
Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor finns det även 
nämnder med utsedda politiker för olika verksamhetsområden. Till varje nämnd hör 
också en förvaltningsorganisation.

Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en kommunstyrelse, valnämnd och 
överförmyndarnämnd/överförmyndare, men hur resten av verksamheten är 
organiserad är upp till varje kommun att bestämma. I Gislaveds kommun finns, 
förutom valnämnd och överförmyndarnämnd, åtta olika nämnder där varje nämnd 
har sitt särskilda ansvarsområde, till exempel barn- och utbildningsnämnd, 
socialnämnd och bygg- och miljönämnd. Det finns också en gemensam 
räddningsnämnd med Gnosjö kommun.

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges övergripande mål, fastställer nämnderna 
politiska mål inom det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad som ska göras 
genom att sätta upp politiska mål som förvaltningarna ska leva upp till. Nämnderna 
har ett ansvar för att följa upp att det arbete som utförs leder mot målen.

Förvaltningarna 
Varje nämnd har en tillhörande förvaltning som består av anställda tjänstemän. De 
utför det arbete som politikerna inom de olika verksamhetsområdena fattat beslut 
om. Förvaltningens uppdrag är också att utreda ärenden och ta fram underlag 
som ska hjälpa politikerna inför att de ska fatta beslut.

I varje förvaltning finns en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin 
förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs. Kommundirektören 
är kommunens högsta tjänsteman och har det övergripande ansvaret för att 
verksamheten i kommunen följer de politiska beslut som är fattade.



Vad är en allmän handling? 
Får alla ta del av den? 

Handlingar kommer till kommunen på flera sätt, som pappersdokument eller 
digitalt, till exempel som e-post. Allmänheten har bara rätt att ta del av handlingar 
som betecknas som allmänna handlingar. För att en handling ska vara allmän 
krävs att den förvaras hos kommunen samt är upprättad eller inkommen till 
kommunen.

En handling kallas för förvarad när den finns tillgänglig hos kommunen eller kan tas 
fram via ett tekniskt hjälpmedel, till exempel en dator. En handling kallas för 
upprättad när den skickats till utomstående eller på annat sätt fastställts. 
Tjänstemännens interna arbetsmaterial är alltså inte en allmän handling. Handlingar 
är inkomna när de anlänt till kommunen eller tagits emot av en behörig 
befattningshavare.

En allmän handling är oftast offentlig, vilket betyder att vem som helst får ta del av 
den. Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga men då måste det finnas 
stöd för det i Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att kommunen med 
stöd av lagen avgör vilka handlingar som är hemliga. Ett syfte med sekretessen 
kan vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.

För att invånarna ska få insyn i den kommunala verksamheten har allmänheten rätt 
att ta del av kommunens allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. För att 
möjliggöra detta är det nödvändigt att registrera ärenden med tillhörande 
handlingar i ett diarium.

I diariet registreras allmänna handlingar, både offentliga och sekretesskyddade. De 
undantag som görs gäller vissa offentliga handlingar som registreras på annat sätt 
eller är av mindre betydelse. För att ta del av allmänna handlingar kan du ta 
kontakt med kommunen. Det kan du göra via exempelvis kommunen@gislaved.se

Faktaruta: 
Behöver du göra en felanmälan på vatten- och avloppsledningar, gator, vägar, 
belysning eller kommunens fastigheter? Eller har du upptäckt något som kan vara 
en fara för allmänheten? Då är det en felanmälan du behöver göra.  
gislaved.se/felanmalan



Vad är ett ärende? 
Hur går det vidare?

Ett ärende kan komma in till kommunen från en myndighet, ett företag, en 
organisation eller en privatperson. Även kommunens politiker och tjänstemän kan 
ta upp ett ärende. Nedan följer en enkel beskrivning på hur ett ärendes gång ser ut.

Du vill något…
Du har bestämt dig för att bygga ut din villa med en altan. Innan bygget kan börja 
behöver du få bygglov beviljat från kommunen.

Du tar kontakt…
Du skickar in bygglovsansökan och tillhörande handlingar till berörd nämnd på 
kommunen, i detta fallet bygg- och miljönämnden.

Ett ärende blir till…
Din ansökan blir nu ett ärende hos oss, registreras och får ett unikt diarienummer.

Vi utreder…
Tjänsteman på berörd förvaltning, i detta fallet bygg- och miljöförvaltningen, utreder 
och granskar ärendet och tar fram den information som behövs. Ärendet kan även 
skickas på samråd för att få in synpunkter från berörda.

Fakta sammanställs…
Förvaltningen sammanställer fakta och synpunkter som kommit fram. Detta 
underlag överlämnas därefter till politikerna.

Politikerna beslutar… 
Ärendet behandlas och nämnden fattar beslut i frågan.

Du får besked!
I ett kuvert i brevlådan eller via e-post får du sedan besked om beslutet. I beskedet 
finns också information om hur du går tillväga för att överklaga beslutet.

En del ärenden beslutas av den berörda nämnden, såsom i exemplet, medan vissa 
ärenden bereds i nämnden och går vidare för beslut i kommunstyrelsen eller ända 
upp till kommunfullmäktige.

När ett beslut är fattat tillkännages det på kommunens officiella anslagstavla 
genom ett anslag om att det finns ett protokoll. I Gislaved finns den kommunala 
anslagstavlan i entrén till kommunhuset på Stortorget 1.



Missnöjd över ett fattat beslut? 
Vill du överklaga? 

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, så finns det två olika 
sätt att överklaga, beroende på beslutet, laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning 
Laglighetsprövning innebär att du överklagar ett beslut som du anser inte har 
fattats på rätt sätt eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den 
inte har rätt till. Beslutet ska överklagas hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från 
den dag då beslutets protokoll har justerats och satts upp på kommunens officiella 
anslagstavla.

När du överklagar ett beslut måste du skriva vilket beslut det gäller och varför du 
anser att beslutet är felaktigt. Om Förvaltningsrätten bedömer att kommunens 
beslut fattats på lagligt sätt kan rätten avslå din överklagan men om din överklagan 
godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut. Då upphävs 
beslutet och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär
Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller 
socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Bara den som är berörd av 
beslutet har rätt att överklaga. Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. 
Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras 
inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva 
sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Ni är stommen i vår kommun
Det kan inte nog poängteras att kommunen är till för dig som är invånare. Det finns 
flera olika sätt för dig som medborgare att ta kontakt. 

Du hittar mycket information på kommunens webbplats: gislaved.se, där hittar du 
också länkar till synpunktshanteringen. Inom sju dagar ska du få svar, antingen 
från politiker eller från en tjänsteman, beroende på din fråga. 

Vi finns också i sociala medier, både på Facebook och Twitter. På kommunens 
officiella sidor kan inte politikerna svara på frågor, men du kan få svar på mycket 
annat som rör kommunens dagliga arbete.

Det är inte bara genom att rösta var fjärde år som du kan påverka vad som händer 
i kommunen. Du kan engagera dig politiskt, vara delaktig i medborgardialoger och 
använda vårt system för synpunkter och påverkan. Det hittar du på  
gislaved.se/tycktill


