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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Valnämnden
Sammanträdesdatum 2019-08-20
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 32 Sammanträdets inledning
§ 33 Utvärdering av EU-valet 2019
§ 34 Mobil förtidsröstning
§ 35 Förslag på ny dokumenthanteringsplan
§ 36 Delegationsbeslut EU-valet 2019
§ 37 Meddelande
§ 38 Övrigt
§ 39 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 32- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Sammanträdet öppnas
2. Ordföranden förrättar upprop
3. Anna-Karin Ryefalk (S) väljs att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering 

äger rum den 23 augusti kl 14:00.
4. Föredragningslistan fastställs på det vis som följer detta protokoll.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33 - Utvärdering av EU-valet 2019 
(19/VN/28)

Ärendebeskrivning

Överlag har personal och lokaler både under förtidsröstningen och valdagen fungerat bra. 
Det finns ett antal lokaler som vi behöver justera till nästa val.
Inför nästa val planera valkansliet att skicka ut ett informationsblad till alla hushåll i 
Hallsbergs kommun, då vi upplever att annons i dagspressen inte når ut till väljarna i den 
utsträckning som man skulle önska.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att utvärderingen tas som information och läggs till 
handlingarna.

Beslut

Valnämnden beslutar att utvärderingen tas som information och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse, Utvärdering EU-valet 2019
 Utvärdering EU-valet 2019

Paragrafen är justerad

Page 5 of 11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 34 - Mobil förtidsröstning 
(19/VN/29)

Ärendebeskrivning

Ordförande Niklas Nilsson informerar muntligt angående om att en utredning bör ske 
gällande mobil förtidsröstning för eventuellt införande vid nästa val. Mobil förtidsröstning 
innebär att införa en mobil förtidsröstningslokal som kan åka ut i Hallsbergs områden och 
vara mer anpassningsbar efter de röstberättigades behov. Kan vara ett bra alternativ i de 
områden där det är svårt att hitta lokaler som lämpar sig för förtidsröstning.

Lennart Pettersson (M) vill att utredningen ska ta upp om det är möjligt att kombinera den 
mobila förtidsröstningen med ett mobilt medborgarkontor. Ordförande godkänner att det 
tas med i protokollet.

Beslut

Valnämnden beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda mobil 
förtidsröstning.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 35 - Förslag på ny dokumenthanteringsplan 
(19/VN/31)

Ärendebeskrivning

Då den nuvarande dokumenthanteringsplanen var i behov av revidering, har det nu tagits 
fram en ny dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen har både ett uppdaterat 
utseende och till viss del även ett uppdaterat innehåll.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att godkänna dokumenthanteringsplan.

Beslut

Valnämnden beslutar att godkänna dokumenthanteringsplanen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse, Förslag på ny dokumenthanteringsplan
 Dokumenthanteringsplan VN 2019
 Dokumenthanteringsplan Valnämnd

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 36 - Delegationsbeslut EU-valet 2019 
(19/VN/16)

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut tagna under EU-valet

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta godkänna redovisningen.

Beslut

Valnämnden beslutar godkänna redovisningen.

Beslutsunderlag

 TS Delegationsbeslut EU-val 2019
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Delegationsbeslut Information och annonser 2019-05-09
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 37 - Meddelande 
(19/VN/27)

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelande till valnämnden.

Beslut

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Reglemente för valnämnden
 Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 38- Övrigt

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 39- Sammanträdets avslutning

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:19/VN/28 

Utvärdering av EU-valet 2019

Ärendebeskrivning
Överlag har personal och lokaler både under förtidsröstningen och valdagen fungerat bra. Det finns 
ett antal lokaler som vi behöver justera till nästa val.

Inför nästa val planera valkansliet att skicka ut ett informationsblad till alla hushåll i Hallsbergs 
kommun, då vi upplever att annons i dagspressen inte når ut till väljarna i den utsträckning som man 
skulle önska. 

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att utvärderingen tas som information och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelseförvaltningen

Anna Lindqvist Maria Fransson

Valsamordnare Handläggare

Bilagor
Utvärdering EU-valet 2019
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1 Inledning och/eller bakgrund
Under vintern 2019 godkände valnämnden en projektplan för EU-valet 2019, i 
denna projektplan angavs de mål som satts upp:

 Att kommuninvånarna ges möjlighet att rösta. 
 Att lagar och regler följs.
 Genomföra valet rättssäkert och detta sker i demokratisk anda.

Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppgift verkställa de beslut som 
valnämnden tagit angående valet. Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppgift 
att ta fram en övergripande planering, budget och vara en sammanhållande 
funktion.

Mellan den 8 maj till den 26 maj hölls förtidsröstning i EU valet 2019. i Hallsbergs 
Kommunen, under den perioden hölls förtidsröstning i 7 lokaler.

På valdagen den 26 maj förrättades det val i 11 valdistrikt.

2 Utvärderingar
Vi har haft två utvärderingssamtal. Etttillfälle där röstningsmottagarna bjöds in att 
delta samt att valkansliet har utvärderat tillsammans med valnämndens 
ordförande.

3 Utbildning
Utbildning för röstmottagare i förtidsröstningen hölls vid två tillfällen i april.

Utbildning för valförrättare under valdagen hölls vid fem tillfällen i april.

Generellt för utbildningarna har varit att deltagarna uppskattat dem. Däremot har 
vi på valkansliet märkt att vi behöver vara ännu tydligare med den information 
som förmedlas. Ett förslag som lagts fram är att jobba mer med praktiska övningar 
på utbildningarna. Vid utbildningarna behöver också den information som är 
kommunspecifik bli tydligare.

4 Förtidsröstningslokaler 
Nedan följer en utvärdering av varje enskild förtidsröstningslokal.

4.1 Hallsbergs bibliotek, Hallsberg
- Högt valdeltagande.

- Svårt med utrymmet.
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- Ett förslag till alternativ lokal kan eventuellt vara cityhuset eller Åsens 
dagcentral.

4.2 Knutens dagcentral, Hallsberg
- Lokalen fungerar bra för förtidsröstning.

- Lågt valdeltagande.

4.3 Sockenstugan, Sköllersta
- Lokalen fungerade bra. Begränsat med öppettider då vi hyr lokalen av 

Svenska Kyrkan.

Esslatorps dagcentral, Vretstorp
- Bra lokal.

- Ökat valdeltagande

4.4 Sköllergårdens gymnastik, Pålsboda
- Inte optimal lokal. 

4.5 Folkets hus, Östansjö 
- Lågt valdeltagande.

- Lokalen fungerar bra.

4.6 Biblioteket, Hjortkvarn 
- Bra lokal.

- Ökat valdeltagande.

5 Personal vid förtidsröstningen
Generellt har personalen vid förtidsröstningen fungerat bra. Vi har utvärderat 
varje enskild person och det finns ett förslag på vilka personer som kan erbjudas 
tjänstgöring i samband med nästa val 2022.

6 Ambulerande röstmottagare
- Den ambulerande röstmottagningen har fungerat bra. 

- Antal ambuleringar 5 st.
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7 Vallokaler och valförrättare på valdagen

7.1 Valförrättare
Vi har utvärderat valdistriktens personal i stort och även stämt av hur arbetet med 
ordförande och vice ordförande fungerade.

 Valdistrikt

7.1.1 Långängens valdistrikt, Kullängen
- Lokalen fungerade bra men det behövs en bättre planering av lokalen för 

att undvika köbildning. Öppning av dörr, har inte fungerat.

7.1.2 Hässlebergs valdistrikt, Stocksätterskolan
Larm fungerade inte, annars inga problem med lokal.

7.1.3 Kårstahults valdistrikt, Gatukontoret

 Ny lokal till nästa val 2022.

7.1.4 Vingens valdistrikt, Hallsbergs bibliotek
- Lokalen fungerade bra. Kan bli trång till RKL val

7.1.5 Vadsbrons valdistrikt, Transtenstenskolan
- Lokalen fungerade bra.

- I utvärdering med partiföreträdarna framkom önskemål om mer central 
vallokal med bättre tillgänglighet.

7.1.6 Vretstorps valdistrikt, Esslatorps dagcentral
- Lokalen fungerade bra. Ska den byggas om mer?

7.1.7 Östansjö valdistrikt, Folkets Hus 
Fungerar bra

7.1.8 Sköllersta valdistrikt, Sköllerstaskola matsalen
Fungerar bra

7.1.9 Pålsboda valdistrikt, Folkasboskolans matsalen
Fungerar bra. Problem med larm. Valskärmar och urna kommer att 
förvaras hos valkansliet.

7.1.10 Bo valdistrikt, Hjortkvarns bibliotek
- Lokalen fungerade bra.

7.1.11 Svennevads valdistrikt, Församlingshemmet 
- Lokalen fungerade bra.
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8 Övrigt

8.1 Material till vallokalerna
Synpunkter har inkommit gällande:

- Positivt från vallokalerna att förtidsrösterna kom på morgonen.

- Vallokalerna önskar bättre och fler typer av skyltar till vallokalen till 
exempel gatupratare, skyltar för köer, pilar, utgångsskyltar samt bättre 
fästanordning för skyltar.

- Det fungerade bra med Valsedelskyddet ”Valle”.

8.2 Behov av tolk
Behov av tolk inte lika aktuellt vid EU-val.

8.3 Rutiner i vallokal och förtidsröstningslokaler
I stort har de rutiner som valkansliet förmedlat till förtidsröstningslokaler och 
vallokaler fungerat bra.

9 Valkansliet
Nedan finns de synpunkter som inkommit samt de synpunkter som valkansliet 
själva noterat: 

- Tillgängligheten har varit bra.

- Bra bemötande.

- Samarbetet med Post Nord har inte fungerat så bra

- Bättre information i förtidsröstningslokalerna om alla öppettider för 
förtidsröstning, sätta upp information innan förtidsröstningen börjar

10 Statistik
Antal röstberättigade 11650

Antal förtidsröster 2081

Totalt antal röster 6315

54,21 % av de röstberättigade i Hallsbergs kommun har röstat i EU-valet 2019.

18 % av de som röstade i Hallsbergs kommun förtidsröstade.
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11 Ekonomi 

Belopp i tkr Utfall     Budget Avvikelse

Intäkter -382 -346 36
Kostnader 752 946 195
-varav personalkostnader 611 630 19
-varav lokalkostnader 4 9 5
-varav övriga kostnader 137 307 170
Totalt (nettokostnader) 369 600 231

12 Slutsatser och rekommendationer
Överlag har personal och lokaler både under förtidsröstningen och valdagen 
fungerat bra. Det finns ett antal lokaler som vi behöver justera till nästa val.

Inför nästa val planera valkansliet att skicka ut ett informationsblad till alla hushåll 
i Hallsbergs kommun, då vi upplever att annons i dagspressen inte når ut till 
väljarna i den utsträckning som man skulle önska. 

Vad det gäller förtidsröstningen så känner valkansliet till att närliggande 
kommuner inte har lika utbredd förtidsröstningen och några kommuner i Örebro 
län jobbar med så kallade mobila förtidsröstningsteam. Genom att jobba med 
mobila förtidsröstningsteam skulle belastningen på valkansliets personal 
eventuellt kunna minska. Och en flexibilitet med öppettider kunna erbjudas runt 
om i kommunen.

Genom att utvärdera lokaler och personal både i förtidsröstningen och under 
valdagen får valkansliet kännedom om vad som fungerat bra och vad som 
behöver förbättras till nästa val. För att väljaren ska få ett professionellt och 
likartat bemötande behöver det komma till valkansliets kännedom om en rutin 
eller dylikt behöver ändras.



Mobil förtidsröstning

§ 34

19/VN/29
   



Förslag på ny dokumenthanteringsplan

§ 35

19/VN/31
   



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:19/VN/31 

Förslag på ny dokumenthanteringsplan

Ärendebeskrivning
Då den nuvarande dokumenthanteringsplanen var i behov av revidering, har det nu tagits fram en ny 
dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen har både ett uppdaterat utseende och till viss 
del även ett uppdaterat innehåll.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att godkänna dokumenthanteringsplan.

Kommunstyrelseförvaltningen

Anna Lindqvist Maria Fransson

Valsamordnare Handläggare

Bilagor
Dokumenthanteringsplan VN 2019

Dokumenthanteringsplan VN



Kommunstyrelseförvaltningen/Valnämnden

Handlingstyp Registering Bevaras/gallras Förvaring Förvaring slutarkiv Kommentarer

Kopior av tjänstgöringsrapporter Nej Gallras efter 3 år Närarkiv, tjänsterum

Kopior av reseräkningar Nej Gallras efter 10 år Närarkiv, tjänsterum

Kopior av arvodesutbetalningar valnämnd Nej Gallras efter 10 år

Delegationsordning Ja Bevaras Platina, närarkiv Till CA efter 5 år

Diarieförda handlingar Ja Bevaras Platina, närarkiv, plåtskåp, kartong Till CA efter 5 år

Informationsmaterial (egenproducerat) Nej Bevaras Digitalt (mapp på K:) Till CA efter 5 år

Inkommande handlingar av ringa 

betydelse, oavsett media

Postlistas/

registreras Gallras efter 5 år Platina

Inkommande handlingar av vikt, oavsett 

media Ja Bevaras Platina, närarkiv Till CA efter 5 år

Meddelanden och delegationsbeslut Ja Bevaras Platina, närarkiv Till CA efter 5 år

Postlista, utdrag ur Platina Ja Bevaras Platina, närarkiv Till CA efter 5 år

Postlistade handlingar Ja

Pappershandlingar

gallras omgående.

Digitala gallras efter

5 år Platina

Kalleser Ja Platina,digital mapp på (K:)

Protokoll Ja Bevaras Platina, närarkiv i pärm, ,digital mapp på (K:) Till CA efter 5 år

Statistik, egenproducerad eller angående 

egen verksamhet Ja Bevaras Digitalt (mapp på K:) Till CA efter 5 år

Upprättade handlingar av ringa betydelse 

oavsett media Ja Gallras vid inaktualitet Platina, närarkiv

Upprättade handlingar av vikt Ja Bevaras Platina, närarkiv Till CA efter 5 år

Förteckning av vallokaler Nej Gallras vid inaktualitet Digitalt (mapp på K:), Platina

Förteckning av valdistriktens presidum Nej Gallras vid inaktualitet Digitalt (mapp på K:), Platina

Avtal Ja Bevaras Platina Till CA efter 5 år

Minnesanteckningar Nej Gallras efter 5 år Digitalt (mapp på K:)

Informationsmaterial utbildning Nej Gallras vid inaktualitet Digitalt (mapp på K:)

Kontaktuppgifter till röstmottagare Nej Gallras efter 5 år Digitalt (mapp på K:)

Risk- och sårbarhetsanalys Ja Bevaras Platina Till CA efter 5 år

Projektplan Ja Bevaras Digitalt (mapp på K:), Platina Till CA efter 5 år

Bemanningschema förtidsröstningslokaler Nej Gallras efter 5 år Digitalt (mapp på K:)

Information från Valmyndigheten Nej Gallras efter 5 år Myndighetsbrevlåda?

Information från Post Nord Nej Gallras efter 5 år Digitalt (mapp på K:)

Oanvänt valmaterial (tex omslag, brevkit, 

sigill osv) Nej 

Gallras utifrån 

Valmyndighetens 

instruktioner Förvaras i valförrådet

Dagrapport förtidsröstning Nej

Gallras vid 

mandatperiodens slut Närarkivet i pärm

Kvittenser leverans av förtidsröster till 

vallokalen Nej

Gallras vid 

mandatperiodens slut Närarkivet i pärm

Väljarförteckningar Nej 

Gallras vid 

mandatperiodens slut Närarkivet i pärm

Kvitton avseende röster som tagits emot 

från Post Nord Nej 

Gallras vid 

mandatperiodens slut Närarkivet i pärm

Omslag med tomma tomma ytterkuvert 

från godkända budröster Nej

Gallras vid 

mandatperiodens slut Kassaskåpet i närarkivet

Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert 

budröster Nej 

Gallras vid 

mandatperiodens slut Kassaskåpet i närarkivet

Röstlängder Nej

Lämnas efter valet till 

länsstyrelsen 

tillsammans med 

rösternas från 

onsdagsräkningen. 

Länsstyrelsen skickar 

eftr kontroll tillbaka 

röstlängderna tillbaka 

till kommunen Kassaskåpet i närarkivet

Till CA efter 

manadatperiodens 

slut

Röstkort Nej 

Gallras när 

Länsstyrelsen utfört 

slutlig sammanräkning. 

Ska strimlas pga GDPR. Förvaras i närarkivet

Protokoll och resultatbilaga, vallokal Nej

Original ämnas till 

Länstyrelsen/kopia 

bevaras hos 

kommunen Länsstyrelsen, närarkiv Till CA efter 5 år

Protokoll  och resultatbilaga 

onsdagsräkning Nej 

Original ämnas till 

Länstyrelsen/kopia 

bevaras hos 

kommunen Länsstyrelsen, närarkiv Till CA efter 5 år

Innehåll röd kasse Nej 

Gallras vid 

mandatperiodens slut Kassaskåpet i närarkivet

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

VN 2019-08-20
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1 § Ansvarsområde 
Nämnden har till uppgift att ansvara för kommunens uppgifter vad avser allmänna 

val och folkomröstningar och vad som i lag sägs om valnämnd. 

Nämnden ska också svara för; 

1. informationsverksamhet inom sitt verksamhetsområde, 

2. effektivisera administrationen inom sitt verksamhetsområde, 

3. att eftersträva ökat valdeltagande, 

4. vården av nämndens arkiv, 

5. underhåll och förvaltning av lös egendom inom sitt verksamhetsområde 

samt 

6. investeringar i lös egendom inom sitt verksamhetsområde inom ramen för 

beviljade anslag. 

2 § Processbehörighet 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden inom sitt ansvarsområde. 

3 § Uppdrag och verksamhet  
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 

författning.  Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 

budget eller annat särskilt beslut- har bestämt att nämnden ska fullgöra. 

Nämnden ska även verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 

uppdrag och riktlinjer. 

4 § Organisation inom verksamhetsområdet 
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 

hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning, samt andra lagar och 

författningar för verksamheten. 

5 § Behandling av personuppgifter 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftshantering som sker 

inom nämndens verksamhetsområde. Ansvaret innebär att genomföra tekniska 

och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen 

utförs i enlighet med dataskyddsförordningen.  

 

Nämnden utser dataskyddsombud. 
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6 § Uppföljning, återredovisning och rapportering 
till fullmäktige 
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de 

uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente och genom 

finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 

dem har fullgjorts. 

Redovisning ska ske skriftligen enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. 

Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 

redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 

speciallag.  

7 § Information och samråd  
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 

möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i 

sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för 

vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 

annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

8 § Tidpunkt för sammanträden  
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 

begär det, eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 

sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 

eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extrainsatta sammanträdet. 

Ordförande ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 

sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 

ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordförandena. 
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att varje ledamot och 

ersättare snarast underrättas om beslutet. 

9 § Kallelse  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som 

varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 

ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara 

ålderspresident. 

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 fyra dagar innan sammanträdesdagen. 

Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer 

formen för kallelse. 

 I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har 

skett. 

10 § Offentliga sammanträden 
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 

11 § Sammanträde på distans  
Nämnden får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga 

kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta 

till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

nämnden. 
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12 § Närvarorätt 
Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas 

sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver om särskilda 

skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den 

förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar, rätt att få sin mening 

antecknad i protokollet. 

Här utöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 

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. 

13 § Sammansättning  
Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

14 § Ordföranden 
Det åligger ordförande att: 

1. leda nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 

behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden samt 

6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

15 § Presidium 
Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre 

vice ordförande. 

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
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16 § Ersättare för ordföranden och vice 
ordföranden 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde, 

eller del av sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 

dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit 

ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid, 

fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 

uppdrag under längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 

presidiets uppgifter. 

17 § Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon 

annan anställd vid aktuellt styrelsekansli. Kansliet ska underrätta den ersättare 

som står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

18 § Ersättares tjänstgöring 
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 pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 

som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den 

ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 

antecknad i protokollet. 

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför 

annan ersättare. 

19 § Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärenden 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. 



 
Datum 

2019-06-10 
      

19/KS/72 
Sida 

8(8) 
 

 

20 § Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

nämndens sekreterare före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 

protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

21 § Justering av protokollet 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 

och en ledamot. 

22 § Kungörelser och tillkännagivanden av 
föreskrifter m.m. 
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 

författningssamlingen bedöms nödvändig. 

23 § Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan 

anställd som nämnden beslutar. 

24 § Undertecknande av handlingar 
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 och förfall för 

denne, den ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av 

nämndens lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 

handlingar som upprättas med anledning får därav undertecknas av den som 

fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

 



 

 

Riktlinje 
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok 
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras. 
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1 Syftet med riktlinjerna 

1.1 Syfte 
Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller 

en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de skall med rimlig grad av säkerhet 

säkerställa att följande mål uppnås: 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 

Kommentarer 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelser och nämnder vid 

utformningen av rutiner skall göra en avvägning mellan kontrollkostnad och 

kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta skall inte endast ekonomiska 

faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för 

verksamheten hos olika intressenter. 

Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland annat att ha 

kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade 

beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och mål. 

Målet tillförlitlig rapportering och information om verksamheten innebär att 

kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga skall ha tillgång 

till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig 

redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt 

övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. 

Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar 

lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med 

olika parter. 

1.2  Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god 

intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation 

upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens 

behov av kontroll. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler 

upprättas. 

Kommentarer 

Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen 6:1 ansvar för att leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär en rätt att göra påpekanden, lämna 

råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om 

förändringar. 
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1.3 Nämnderna 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 

 en organisation upprättas för den interna kontrollen 

 regler och anvisningar antas för den interna kontrollen 

Kommentarer 

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i Kommunallagen 6:6. Det är 

alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god 

intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna 

kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna 

interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta 

dokumenteras och antas av nämnden. 

Varje nämnd skall minst ha en fastställd rutin för: 

 hur planering och rapportering av internkontrollarbetet skall gå till 

 introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär 

1.4 Förvaltningschefen 
Inom nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller motsvarande 

för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll 

kan upprätthållas. I detta ansvar ligger att vederbörande skall leda arbetet med 

att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Reglerna skall antas av 

respektive nämnd. 

Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den 

interna kontrollen fungerar. 

Kommentarer 

Förvaltningschefen svarar för att minst årligen skriftligt rapportera till nämnden 

och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Allvarligare 

brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden. 

1.5 Verksamhetsansvariga 
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att 

följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt skall informera övriga 

anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för 

att de anställda arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som används 

bidrar till en god intern kontroll. 

Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmast 

överordnad eller den som nämnden utsett. 



 
Datum 

2019-03-25 
      

19/KS/27 
Sida 

5(6) 
 

 

1.6 Övriga anställda 
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin 

arbetsutövning. Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till 

närmast överordnad eller den som nämnden utsett. 

Kommentarer till 1.5 och 1.6 

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta 

felaktigheter skall kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den omedelbara 

rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående skall kunna vidta 

åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. 

Fel eller brister som noteras skall omedelbart bli föremål för utredning och 

dokumenteras. 

2 Uppföljning av intern kontroll 

2.1 Styrning och uppföljning av intern kontroll 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden skall som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin 

verksamhet. 

Kommentarer: 

Nämnden skall inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna 

kontrollen och innebörden av denna. Nämnden skall också planera och prioritera 

arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Som grund 

för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet skall en risk- 

och väsentlighetsanalys göras. Hur risk- och väsentlighetsanalysen ska utföras och 

dokumenteras samt hur den ska presenteras för nämnden framgår av de 

anvisningar som upprättas av kommunstyrelsen. 

2.2 Intern kontrollplan 
Nämnderna skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 

kontrollen. 

Kommentarer 

Internkontrollplanen för innevarande år skall antas senast i samband med beslut 

om internbudget.  

Internkontrollplanen skall minst innehålla: 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som skall följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem uppföljningen skall rapporteras. 
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 När rapportering skall ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

2.3 Uppföljning av intern kontrollplan 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt 

från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i 

internkontrollplan. 

Kommentarer 

Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta 

brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 

2.4 Nämndens rapportskyldighet 
Nämnden skall senast i samband med verksamhetsberättelsens upprättande 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden 

till Kommunstyrelsen. 

Nämnden ska i särskilt beslut ta ställning till redovisning av utförd intern kontroll. 

2.5 Kommunstyrelsens skyldigheter 
Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas 

uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll 

och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana. 

Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar 

i de kommunala företagen. 

Kommentarer till 2.4 och 2.5 

Kommunstyrelsen, eller den Kommunstyrelsen utser, fastställer senast vid 

utfärdande av bokslutsanvisningarna när rapport senast skall avlämnas. 

Rapporten skall innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt 

vidtagna åtgärder. Rapporten skall också vid behov innehålla förslag på åtgärder 

för förbättring av kommungemensamma rutiner. Allvarligare brott mot eller 

brister i den interna kontrollen skall omedelbart av nämnden rapporteras till 

kommunstyrelsen. 

 



Övrigt

§ 38

   



Sammanträdets avslutning

§ 39
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