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Inledning 
Du har valts till ett förtroendeuppdrag för Vallentuna kommuns kommande 

mandatperiod. Det innebär att du är en länk i den långa kedja beslutsfattare som har 

format Vallentuna till vad det är idag.  

För många är mycket som står i denna guide redan känd fakta, för andra en 

fördjupning och uppdatering och för en tredje en massa nya, främmande begrepp. 

Önskar du förkovra dig ytterligare så finns det på Vallentunas hemsida även en 

utbildning för dig som är förtroendevald i form av korta filmer.  

  

https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/fortroendevalda-politiker/for-dig-som-ar-fortroendevald/kompetensutveckling/utbildning-for-fortroendevalda/
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1. Det här är en kommun och så fungerar den 

En kommun är en del av Sverige och är en politiskt styrd organisation. Det är de 

förtroendevalda som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Sverige 

är uppdelat i 290 kommuner. En kommun är begränsad till ett geografiskt område 

och har medlemmar som består av dem som 

är folkbokförda, äger fast egendom i 

kommunen eller är taxerad till 

kommunalskatt i kommunen. 

En kommun får själv ta hand om sådana 

angelägenheter av allmänt intresse som har 

anknytning till kommunens område eller 

deras medlemmar och som inte ska skötas 

enbart av staten, en annan kommun eller 

någon annan.  

Det kommunala självstyret ger kommunen 

stor frihet att själv bestämma om sin 

verksamhet. Kommun är däremot skyldig att 

driva vissa verksamheter, medan andra 

verksamheter är frivilliga. I rutan till höger 

står det vad en kommun måste erbjuda. 

Frivilligt för kommunen att erbjuda är ex: 

öppen förskola, fritidsverksamhet, byggande 

av bostäder, näringslivsutveckling och 

kultur. 

 

1.1 Val vart fjärde år 

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för 

den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.  

 

Val till kommunfullmäktige äger från och med 2014 rum den andra söndagen i 

september vart fjärde år, samtidigt som valen till riksdag och landsting. 

Kommunstyrelsen och nämnderna väljs indirekt genom att de utses av 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljs för tiden 15 oktober valåret till 14 

oktober fyra år senare. Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse på sitt 

sammanträde i november valåret. Kommunfullmäktige väljer också ordförande, förste 

vice ordförande och andre vice ordförande. Kommunstyrelsen, valnämnden, 

krisledningsnämnden och överförmyndarnämnden är obligatoriska. Därutöver 

beslutar kommunfullmäktige hur många nämnder som ska finnas, vad de ska ha för 

uppgifter och vad de ska heta. 

 

FAKTA 
Kommunens 
verksamhet 

 

 En kommun måste erbjuda:  

Förskoleverksamhet och skolomsorg,  

Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och 

särskola 

Kommunal vuxenutbildning 

Svenska för invandrare 

Socialtjänst, inklusive individ- och 

familjeomsorg 

Omsorg om äldre och funktionshindrade 

Hälso- och sjukvård i särskilt boende 

Stadsplanering och byggfrågor 

Hälso- och miljöskydd 

Renhållning och avfallshantering 

Räddningstjänst 

Vatten och avlopp 

Bibliotek 

Krisberedskap 

Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen) 

Bostadsförsörjning 
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1.1.1 Nämnder och förvaltningar 

Under varje nämnd finns en eller flera förvaltningar med anställda som bereder 

ärenden och verkställer beslut som politikerna fattat. All övrig verksamhet bedrivs 

och ligger inom nämndernas ansvarsområde. Förvaltningscheferna leder 

verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs. 

Här hittar du kommunens organisationskarta, och här finns en kort film om 

Vallentuna kommuns organisation.  

1.1.2 Ärendeberedning 

Alla frågor som hanteras av kommunen och som politikerna fattar beslut om kallas 

för ett ärende. Ärendeberedning är ett sammanfattande begrepp för att förbereda, 

utreda och arbeta med ett ärende som det ska beslutas om. Beredning av ärenden har 

en central roll i den kommunala förvaltningen och för den politiska processen i 

kommunen. 

Som huvudregel ska alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om beredas i 

kommunstyrelsen. Kravet på beredning brukar kallas beredningstvång. Rör ärenden 

en viss nämnds ansvarsområden ska även den ansvariga nämnden ha berett ärendet. 

När ett ärende ska beslutas av kommunfullmäktige har därför kommunstyrelsen 

fattat beslut om ett förslag till kommunfullmäktige. Beslutsunderlagen i 

kommunfullmäktige är därför mer omfattande än i nämnderna. Beslutsunderlagen 

innehåller förutom protokollsutdrag från kommunstyrelsen (med förslag till beslut) 

även aktuella tjänsteskrivelser i ärendet. 

Här kan du se en kort film om hur ett ärendes gång går till i Vallentuna kommun.  

  

https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/organisationskarta/
https://dreambroker.com/channel/bak866hx/imx2sdpw
https://dreambroker.com/channel/bak866hx/azvx5ebh
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2 
 Praktisk information 

2. Publicering av personuppgifter 

I samband med att du blir vald till ett förtroendeuppdrag i kommunen samlar 

kommunstyrelsens kansli in följande uppgifter om dig: namn, personnummer, 

politisk tillhörighet, telefonnummer, postadress och mailadress. Dessa uppgifter är 

nödvändiga för att du ska kunna fullfölja ditt politiska uppdrag i kommunen och för 

att kommunen ska kunna betala ut arvoden till dig. Dessa uppgifter, undantaget 

postadress och personnummer, publiceras även på kommunens webbplats i enlighet 

med Riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering. 

2.1 Passerbricka  

Som ny förtroendevald ska du få en passerbricka till de lokaler i kommunen där vissa 

sammanträden äger rum. Som grund sker sammanträdena med nämnden på plats, 

men ordförande har rätt att avgöra om distansdeltagande får ske. Det framgår i 

kallelsen till respektive sammanträde om sammanträdet sker helt på plats eller på 

distans. 

Passerbrickan beställer sekreteraren till dig och du kommer bli kontaktad när den 

finns att hämta hos kontaktcenter.  

3. Arvoden och ersättning 

Som förtroendevald har du rätt till den ledighet 

från din anställning som krävs för att kunna 

fullgöra ditt uppdrag. Du har också rätt att få 

ersättning för den tid du är på kommunala 

sammanträden, kurser, konferenser eller 

studiebesök. 

För dina uppdrag som förtroendevald har du 

rätt till arvode. Sammanträdesarvode 

rapporteras in av nämndsekreteraren utifrån 

närvaron på mötet. 

Vallentuna kommun använder Nordea som 

utbetalande bank. Om du inte har ett 

personkonto hos Nordea eller aldrig tidigare fått lön/arvode utbetald via Nordea till 

ditt lönekonto så behöver du själv anmäla till Nordea var du vill få ditt arvode insatt. 

Det gör du genom att logga in på www.nordea.se/anmalkonto med BankID eller 

Mobilt BankID. Arbetsgivarnummer för Vallentuna kommun är 010115. Om du inte 

anmäler något konto får du ett utbetalningskort hem i brevlådan. 

 FAKTA Arvode  

 Om en sekreterare är närvarande vid mötet, 

ex. vid kommunfullmäktige, nämnds- och 

utskottssammanträden, så registrerar 

sekreteraren arvode. I dessa fall behöver du 

inte själv begära arvode. Om du är osäker på 

om arvode registreras kan du kontrollera detta 

med ordförande/administratör. 

 

https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/1.%20kommungemensam/1.1%20arkiv,%20dokument%20och%20%C3%A4rendehantering/1.1.8%20riktlinjer/1.1.8.1%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20personuppgifter%20vid%20webbpublicering.pdf
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3.1 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

På mina sidor kan du logga in och begära ersättning för förlorad arbetsinkomst, 

socialjour, resekostnader och arvode för övriga närvaroberättigade möten. Ersättning 

för förlorad arbetsinkomst begär du lämpligen kvartalsvis. Ersättningen får endast 

begäras motsvarande den tiden du faktiskt är borta från ditt jobb med anledning av 

sammanträdet. Ersättare får ersättning för förlorad arbetsinkomst om de närvarar på 

sammanträdet, oavsett om denne tjänstgör eller inte. Undantag från denna regel görs 

för en del av förtroendeuppdragen med fasta arvoden. 

Exempel: om din normala arbetsdag slutar 16 och ett sammanträde håller på till 17, 

har du endast rätt till ersättning för tiden fram till klockan 16. 

3.1.1 Övriga ersättningar 

Om du har barn som är under 12 år och anlitar någon utanför familjen som barnvakt 

under sammanträdena har du rätt till barnvaktsersättning. Från och med den dag 

som barnet fyller 12 försvinner rätten till barnvaktsersättning. Även här utgör några 

av de förtroendeuppdragen med fasta arvoden undantag. 

Utöver ovanstående så har du som förtroendevald i Vallentuna kommun även rätt till 

ersättningar för förlorad pensionsförmån, förlorad semesterförmån och resor. För att 

få mer information om detta, se Bestämmelser om ersättning till 

förtroendevalda. 

I pensionspolicy för förtroendevalda kan 

du läsa om de pensionsförmåner och 

pensionsersättningar som kommunen beslutat 

om samt till vem du kan vända dig för att få 

information. 

3.1.2 Kommunalt partistöd 

De politiska partier i Vallentuna som sitter 

med i kommunfullmäktige får ekonomiskt 

bidrag, så kallat partistöd. Partistödet styrs av 

kommunallagen. Partistödet är en viktig del av 

den lokala demokratin. Det finns ingen 

skyldighet att ge ut partistöd men alla 

kommuner, landsting och regioner gör det 

idag. 

Reglerna för partistöd i kommuner och 

regioner regleras i kommunallagen som ger 

fullmäktige rätten att besluta om partistödets 

omfattning och formerna för det. Stödet får 

inte, enligt kommunallagen "utformas så att 

det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett 

parti". Det baseras därför på en blandning av 

 FAKTA Partistöd  

 2022 delade Vallentuna kommun ut Totalt:  
1 371 720 kr i partistöd enligt följande: 

Moderaterna: 338 100 kr 
15 mandat 

Socialdemokraterna: 241 500 kr 
10 mandat 

Sverigedemokraterna: 183 540 kr 
7 mandat 

Centerpartiet: 164 220 kr 
6 mandat 

Liberalerna: 144 900kr 
5 mandat 

Kristdemokraterna: 106 260 kr 
3 mandat 

Miljöpartiet: 106 260 kr 
3 mandat 

Vänsterpartiet: 86 940 kr 
2 mandat 

 

https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/fortroendevalda-politiker/for-dig-som-ar-fortroendevald/arvode-och-ersattning/begaran-om-ersattning/
file://///vallentuna/dfs/vallentuna/Gemensam/webbpublicering/Externt/Författningssamling/1.%20Kommungemensam/1.6%20Politisk%20verksamhet/1.6.1%20Reglementen/1.6.1.9%20Bestämmelser%20om%20ersättning%20till%20förtroendevalda.pdf
file://///vallentuna/dfs/vallentuna/Gemensam/webbpublicering/Externt/Författningssamling/1.%20Kommungemensam/1.6%20Politisk%20verksamhet/1.6.1%20Reglementen/1.6.1.9%20Bestämmelser%20om%20ersättning%20till%20förtroendevalda.pdf
file://///vallentuna/dfs/vallentuna/Gemensam/webbpublicering/Externt/Författningssamling/1.%20Kommungemensam/1.6%20Politisk%20verksamhet/1.6.6%20Policys/1.6.6.1%20Pensionspolicy%20för%20förtroendevalda.pdf
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grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Den exakta utformningen och nivån 

varierar mellan kommuner, landsting och regioner. 

Partistödet i Vallentuna kommun består av ett grundstöd och ett mandatstöd. 

Grundstödet utges årligen med lika belopp till samtliga partier med mandat i 

fullmäktige. Mandatstödet utges årligen till samtliga partier med lika belopp för varje 

ledamots plats som partiet har i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas årligen i 

förskott senast under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. Läs mer här.  

3.2 Ipad och handlingar i styrelsemöte.se 

Under din tid som förtroendevald i Vallentuna kommun får du låna en ipad. Ditt 

ansvar för ipaden regleras i det låneavtal som du undertecknar. När du lämnar 

tillbaka din ipad så ska den vara fabriksåterställd.  

Alla handlingar och kallelser till möten skickas ut till ipadsen i appen styrelsemöte.se 

cirka en vecka före sammanträdet. För att läsa handlingar med sekretess behöver du 

ange ditt lösenord en extra gång, detta efterfrågas automatiskt då du försöker öppna 

sekretesshandlingar. Sekretesshandlingar kan inte läsas på en dator utan kan endast 

öppnas i appen på din ipad.  

Har du frågor om handlingarna eller märker att något saknas, kontakta 

nämndsekreteraren i god tid innan mötet. 

För teknisk hjälp med din lånade ipad och användningen av den kontakta 

internservice: internservice@vallentuna.se eller telefon: 08-587 849 02. 

3.3 Avsägelse av uppdrag 

Om du vill avsluta ett eller flera av dina politiska uppdrag behöver du lämna in en 

avsägelse. Det gör du enklast genom att fylla i det digitala formuläret som du kommer 

till genom att klicka på länken nedan. E-tjänsten kräver inloggning med e-

legitimation. När du har lämnat in din avsägelse kommer den snarast möjligt att 

behandlas av kommunfullmäktige eller annat organ som berörs. Du anses formellt ha 

avsagt dig ditt uppdrag när protokollet från kommunfullmäktige är justerat.  

Om du lämnar alla uppdrag som förtroendevald, ansvarar du för att återlämna 

eventuella arbetsredskap (ex. ipad) till internservice samt passerbrickan till 

kontaktcenter.   

Kontakta din sekreterare för att få en avsägelseblankett. 

 

4. Hot och våld mot förtroendevalda 

Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt 

demokratiska system. 

https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/fortroendevalda-politiker/for-dig-som-ar-fortroendevald/kommunalt-partistod/
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4.1 Online-kurs om säkerhet 

Samtliga förtroendevalda kan ta del av en webbutbildning om säkerhet för 

förtroendevalda. Utbildningen (tar ca 20-25 min) fungerar både på dator och i 

surfplatta. 

4.2 Riskanalys 

Som förtroendevald kan du själv göra en riskanalys av din vardagssituation. 

Kommunen har tagit fram ett antal checklistor/stöddokument som kan användas av 

enskilda/partier som vill förebygga hot, hat och våld. Med hjälp av checklistorna kan 

du identifiera risker i din vardag och bedöma vilka skyddsåtgärder som kan vidtas för 

att undvika eller minimera dessa. Det finns även en checklista för att riskbedöma 

offentliga möten och sammanträden. Du finner dem här.  

4.3 Polisanmälan 

Om du utsätts för hot och våld är det viktigt att polisanmäla det som inträffat. Du kan 

även kontakta kommunens säkerhetssamordnare för dialog kring eventuella åtgärder. 

4.4 Handbok - personlig säkerhet 

Du som vill läsa mer kan ta del av handboken "Personlig säkerhet", som 

Säkerhetspolisen har tagit fram i samverkan med Polismyndigheten och andra 

myndigheter. Boken innehåller råd och stöd till politiskt aktiva, men kan också 

användas av andra yrkesgrupper. 

Här kan du se en kort utbildningsfilm om hot och våld mot förtroendevalda.  

  

https://www.sakerhetsutbildning.net/tryggpolitiker/
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/fortroendevalda-politiker/for-dig-som-ar-fortroendevald/hot-och-vald/
https://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/personskydd/personlig-sakerhet.html
https://dreambroker.com/channel/bak866hx/z0g2ob2f
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Lagar och regler som styr 

kommunen  
Det finns många olika lagstiftningar och regler som reglerar de kommunala 

uppgifterna och ger kommunen dess befogenheter. Du som förtroendevald påverkas 

av lagstiftningen i arbetet, därför redogörs här för de viktigaste delarna. Vill du läsa 

mer om lagarna kan du hitta samtliga lagtexter på riksdagens hemsida (riksdagen.se). 

Du kan söka på lagens namn eller SFS-numret, som här anges inom parantes. 

Exempel: Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

5. Grundläggande lagstiftning 

Det kommunala självstyret och andra grundläggande bestämmelser utgår från 

Regeringsformen (1974:152). I regeringsformen regleras bland annat människors 

grundläggande rättigheter som kommunen måste ta hänsyn till. Även övergripande 

kommunala befogenheter finns i regeringsformen. Ramen för den kommunala 

verksamheten finns i Kommunallagen (2017:725). Där uttrycks många av 

kommunens skyldigheter och rättigheter, bland annat kring de kommunala politiska 

organen.  

I speciallagstiftning som till exempel skollagen, plan- och bygglagen och 

socialtjänstlagen åläggs kommunen vissa uppgifter. Dessutom finns det lagar som ger 

möjligheter men inte skyldigheter, ett exempel här är lagen om vissa kommunala 

befogenheter (2009:47). Den reglerar vilka undantag som finns från reglerna i 

kommunallagen men även befogenheter som finns utöver kommunallagen ex. att 

tillhandahålla servicetjänster åt äldre. Vilka speciallagstiftningar som påverkar 

verksamheten i kommunens nämnder framgår i nämndernas respektive reglementen. 

De grundläggande kommunala principerna agerar som grundpelare för det 

kommunala beslutsfattandet och verksamhetsutövningen. De är viktiga att beakta, 

men det är bra att vara medveten om att undantag från principerna finns i 

speciallagstiftning. De grundläggande principerna kan sammanställas enligt följande: 
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Förvaltningslagen innehåller basregler för hur myndigheterna ska handlägga ärenden 

och sköta kontakter med allmänheten. Lagen ska säkerställa att myndigheterna 

lämnar service till allmänheten. Serviceskyldigheten tillämpas i all kommunal 

verksamhet. Lagen reglerar även handläggningen av ärenden som utgör 

myndighetsutövning, det vill säga när kommunen har rätt att ensidigt besluta om 

förmån eller skyldighet för den enskilde. Hit hör bland annat bygglovgivning, 

socialbidrag och miljötillsyn. 

Förvaltningens arbete regleras till viss del i förvaltningslagen (2017:900). Delar av 

förvaltningslagen gäller inte den kommunala verksamhet som inte som är 

myndighetsutövning, myndighetsutövning är exempelvis socialtjänst och 

tillsynsverksamheter. De grundläggande förvaltningsprinciperna gäller dock all 

kommunal verksamhet. 

 FAKTA Kommunala principer  

 1: Den allmänna kompetensen innebär att kommunen endast får hantera 

angelägenheter som är av allmänt intresse och inte ska hanteras av en annan 

aktör.  

2: Lokaliseringsprincipen innebär att kommunens åtgärder ska vara kopplade 

till det egna geografiska området eller de egna medlemmarna.  

3: Likställighetsprincipen betyder att alla medlemmar i kommunen ska 

behandlas likvärdigt och rättvist.  

4: Förbudet att ge understöd till enskilda innebär att kommunen inte får ge 

otillbörlig fördel för enskilda personer eller näringsidkare.  

5: Förbudet att bedriva spekulativ verksamhet innebär att kommunen inte 

får konkurrera ut privata aktörer i vinstdrivande syfte.  

6: Självkostnadsprincipen innebär att kommunen ej får ta ut högre avgifter 

för en tjänst än vad som är nödvändigt för att erbjuda tjänsten.  

7: Retroaktivitetsförbudet innebär att kommunen inte får fatta beslut med 

tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna. 

 

 FAKTA Förvaltningsprinciper  

 1: Legalitetsprincipen innebär att åtgärder som vidtas ska ha stöd i 

rättsordningen. Rättsordningen innefattar lagar, förordningar och praxis.  

2: Objektivitetsprincipen innebär att handläggning ska ske med saklighet och 

opartiskhet, förvaltningen får inte vägledas av andra intressen än de som är 

tillämpliga i ärendet. 

3: Proportionalitetsprincipen betyder att åtgärder måste stå i proportion till 

det avsedda resultatet och eventuella olägenheter som kan uppstå för den 

åtgärden riktas mot. 
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 5.1 Offentlighet och sekretess 

I stort sett alla handlingar som kommer in till, upprättas av eller skickas ut från 

kommunen är allmänna handlingar. Dessa är i normalfallet offentliga, alltså 

tillgängliga för vem som helst att ta del av. Denna rätt kallas offentlighetsprincipen 

och hör till tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar.   

Offentlighetsprincipen finns fastslagen i tryckfrihetsförordningen och ger var och en 

rätt att ta del av allmänna handlingar, utan att tala om vad hen heter eller vad det ska 

användas till. Det är inte bara papper som är handlingar, utan även alla elektroniska 

upptagningar av information är handlingar. En handling som kommit in till eller 

upprättats av kommunen är en allmän handling. Allmänna handlingar kan antingen 

vara offentliga eller hemliga. En handling eller uppgift är hemlig endast med stöd av 

bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar som i princip alltid är 

hemliga är till exempel sådana som finns inom det sociala området, men i de flesta fall 

är kommunens allmänna handlingar offentliga. En prövning om en handling eller en 

uppgift ur en handling kan lämnas ut ska alltid göras i det enskilda fallet när någon 

begär att få läsa den.  

Ibland kommer det material direkt hem till förtroendevalda och det kan då uppstå 

funderingar kring om det är allmän handling eller inte. Om det är tydligt att 

informationen i handlingen rör den förtroendevalde i sin roll som företrädare för ett 

parti eller funktion i partiet är det inte en allmän handling. Rör det ett pågående 

ärende eller ett ärende som är på väg till nämnden, kan det vara fråga om en allmän 

handling. Om det känns osäkert om det är allmän handling eller inte samt om den ska 

diarieföras eller inte, kan den förtroendevalde kontakta nämndsekreteraren eller 

registrator för att få råd. Innehåller den sakuppgifter i ett ärende ska den eventuellt 

också tillföras beredningen av ärendet. 

Lär dig mer om handlingars offentlighet här.  

5.2 Lokala styrdokument och rutiner  

Du som förtroendevald måste även förhålla dig till kommunens interna styrdokument 

som exempelvis policys, riktlinjer och reglementen.  

5.2.1 Arbetsordning för Kommunfullmäktige 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige slår fast de regler som styr 

kommunfullmäktiges sammanträden såsom antalet ledamöter, ersättare, utlysning, 

upprop och justering. Här hittar du kommunfullmäktiges arbetsordning. 

5.2.2 Reglementen  

Kommunfullmäktige fastställer ett reglemente för varje nämnd. I reglementena 

beskrivs vilka uppgifter som respektive nämnd har och hur många ledamöter som ska 

sitta i nämnden. Reglementet styr också sådant som eventuella utskott och tid för 

https://dreambroker.com/channel/bak866hx/mulb3kbb
https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/1.%20kommungemensam/1.6%20politisk%20verksamhet/1.6.1%20reglementen/1.6.1.1%20Arbetsordning%20f%C3%B6r%20kommunfullm%C3%A4ktige.pdf
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 kallelse med mera. Kommunala pensionärsrådet och kommunala 

funktionshinderrådet har också reglementen. 

Reglementet för kommunstyrelsen slår fast ordningen och reglerna för 

kommunstyrelsens mötesverksamhet såsom funktioner, uppgifter, behörighet och 

ordning. Reglementet slår fast att kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig i ärenden 

som ska handläggas av fullmäktige. Om fullmäktige inte har beslutat något annat, 

avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Det 

framgår också av reglementet att kommunstyrelsen i samband med varje ny 

mandatperiod ska fatta beslut om arbetsformerna för ärendeberedningen i 

kommunstyrelsen. 

6. Delegationsbeslut 

Delegation enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten flyttas över till någon 

annan (delegaten). Till exempel kan en nämnd delegera till presidiet, ett utskott, en 

ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta i nämndens 

ställe. Möjligheten att delegera finns för att den kommunala organisationen och 

förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. 

Varje nämnd har en egen delegationsordning som är en lista över de ärendegruppen 

där till exempel nämnden beslutat att delegera sin beslutanderätt. Ett beslut av 

delegaten ses som nämndens beslut och den som är juridiskt ansvarig för delegatens 

beslut. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla 

delegationsuppdraget. 

Enligt kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning delegationsbeslut 

ska anmälas till nämnden. Delegationsbeslut ska anmälas i den ordning och på det 

sätt som nämnden bestämmer. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om 

beslutet får överklagas. Delegationsbeslutet kan överklagas genom laglighetsprövning. 

Det finns även delegationsbeslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär, till 

exempel ekonomiskt bistånd. Vid klagan på beslut med laglighetsprövning ska det 

anmälas eller protokollföras särskilt för att publiceras på kommunens digitala 

anslagstavla. Det är först då besvärstiden börjar löpa. 

6.1 Beslut på vidaredelegation 

Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde 

att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur vidaredelegera 

beslutanderätten. Det innebär att förvaltningschefen uppdrar åt en annan anställd att 

besluta i stället. En delegering kan vidaredelegeras endast i ett led. Nämnden 

bestämmer hur anmälan ska ske. 

Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte alltid helt klar. 

Några kännetecken är att verkställighetsbeslut: 

 grundar sig på tillämpning av tidigare beslut, policy, riktlinjer, regler, 

anvisningar och lagstiftning och regel i avtal eller liknande dokument 
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  är beslut av rutinmässig art som regelmässigt fattas av de anställda i kraft av 

deras tjänsteställning 

 saknar utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ 

 kan inte överklagas i domstol enligt kommunallagens bestämmelser 

 

Vidare bör man tänka på om det från allmänhetens synvinkel är angeläget att kunna 

överklaga beslutet. Exempel på ren verkställighet är avgiftsdebitering enligt en 

fastställd taxa och bidragsgivning enligt fastställda normer. 

Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till nämnden men det kan vara aktuellt att 

dokumentera beslutet. 

6.2 Delegeringsförbud 

Av kommunallagen följer att beslutanderätt inte får överlåtas i följande ärenden: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats,  

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt (rutinmässiga eller vanligt 

förekommande ärendetyper omfattas alltså inte)  

 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras  

 

En ledamot och en tjänsteman kan aldrig fatta ett delegationsbeslut gemensamt, så 

kallad blandad delegering. Det är inte heller tillåtet för grupper av tjänstepersoner 

eller grupper av ledamöter i nämnd eller bolagsstyrelse att fatta delegationsbeslut i 

förening (om gruppen av förtroendevalda inte utgör ett presidium eller ett utskott). 

6.3 Förtroendevaldas arbetsgivaransvar 

Som förtroendevald har du det yttersta ansvaret för hur kommunen uppträder som 

arbetsgivare. Du har mandat och möjlighet att utveckla en arbetsgivarpolitik som 

bidrar både till en väl fungerande verksamhet och till attraktiva arbetsplatser. Din roll 

innebär bland annat ansvar för, arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensförsörjning, 

lönepolitik och mångfald.  

Verksamheterna kan styras genom att fastställa mål, inriktning, omfattning och 

kvalitet. Lönepolitiken, attraktiva anställningsvillkor och arbetsförhållanden, det vill 

säga en hälsofrämjande arbetsmiljö, jämställdhet, och mångfald är också viktiga 

komponenter.  

Som arbetsgivare är ett av dina mest centrala ansvarsområden att se till att din 

organisation har en god arbetsmiljö. Inte minst viktigt för arbetsmiljön är att chef- 

och ledarskapet håller hög kvalitet. En förutsättning är att chefer och arbetsledare har 

rätt förutsättningar för att utöva sitt ledarskap.  
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 Nämnderna har ansvar för förvaltningen och den löpande verksamheten, och ska 

verkställa fullmäktiges beslut. I praktiken är det medarbetarna som sköter det 

operativa arbetet, medan de förtroendevalda i varje nämnd enligt kommunallagen har 

det yttersta ansvaret för nämndens verksamhet – vilket även inkluderar arbetsmiljön. 

Förtroendevalda har rätt att delegera och fördela arbetsmiljöuppgifter i 

delegationsordningen. Det praktiska arbetsmiljöarbetet kan sedan skötas av chefer 

och medarbetare. Nämnderna har fortfarande det yttersta arbetsmiljöansvaret.  

Lästips 

Läs mer på SKR:s hemsida om vad ditt arbetsgivaransvar innebär. 

På Arbetsmiljöverkets hemsida hittar du information om ditt arbetsmiljöansvar. 

7. Överklaga kommunala beslut 

Den som inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan överklaga det, antingen genom 

laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär om ärendet utgör 

myndighetsutövning mot enskild. Här hittar du en film som förklarar mer om hur 

kommunala beslut kan överklagas.  

7.1 Laglighetsprövning 

Kommunallagen ger den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i 

kommunen eller är taxerad till kommunalskatt här rätt att överklaga ett kommunalt 

beslut hos förvaltningsrätten. Beslutet kan bara angripas på de grunder som 

kommunallagen anger och som återges nedan. Det är viktigt att notera att 

förvaltningsrätten inte bedömer om beslutet är lämpligt eller skäligt, vilket oftast är 

det som striden står om. Kommunallagens grunder för ett eventuellt upphävande av 

ett beslut är  

• beslutet har inte tillkommit i laga ordning  

• beslutet avser något som inte är en kommunal angelägenhet  

• det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter  

• beslutet strider mot lag eller annan befattning  

Om förvaltningsrätten bifaller överklagandet, kan den bara upphäva beslutet, inte 

ersätta det med ett nytt beslut. Överklagandetiden är tre veckor från det att anslaget 

om att protokollet är justerat sattes upp på kommunens anslagstavla.  

7.2 Förvaltningsbesvär 

Förvaltningsbesvär kommer ifråga när det gäller beslut som utgör 

myndighetsutövning, till exempel socialt bistånd eller prövning av bygglov. Rätten att 

överklaga är begränsad till den som berörs av beslutet och både laglighet och 

lämplighet prövas. Vid ett bifall till överklagandet kan den överprövande instansen 

https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/fortroendevaldasarbetsgivaransvar.5050.html
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-arbetsmiljon/
https://dreambroker.com/channel/bak866hx/z33mco2m
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 även fatta ett nytt beslut, inte bara upphäva det. Överklagandetiden för 

förvaltningsbesvär är tre veckor från det att den som berörs av beslutet fick del av det.  

 

  



 

19 

 

KAPITEL 

8 
 

Inför, under och efter 

sammanträdet 

8. Kallelse 

En kallelse är en förteckning av ärenden som ska tas upp på sammanträdet; en 

dagordning. Ordföranden ansvarar för kallelsen och för att de ärenden som nämnden 

ska handlägga blir beredda. Kommunens beslutsprocess bygger på skriftligt material. 

Detta för att de förtroendevalda i tid ska kunna sätta sig in i ärendet, men också för 

att allmänheten genom offentlighetsprincipen ska kunna följa den kommunala 

beslutsprocessen. Det ska också vara möjligt för personer i framtiden att ta till sig 

underlag för beslut som fattas idag. Till utskottens sammanträden presenteras därför 

i förväg ett tjänstemannaförslag till beslut, i nödvändig utsträckning tillsammans med 

de handlingar som hör till ärendet. Efter att utskottet har tagit del av ärendena 

presenteras sedan utskottets förslag för nämnden. Vissa undantag kan ske om 

ärenden är mycket brådskande och handlingarna kan då komma att läggas fram först 

på sammanträdet. 

Allmän stadga föreskriver att kallelsen senast fyra dagar före sammanträdesdagen på 

lämpligt sätt ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 

som får närvara vid sammanträdet. Kommunfullmäktiges kallelse och handlingar ska 

tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Tiden för publicering av kallelse och handlingar kan variera mellan de olika 

nämnderna. Ibland föreligger det särskilda skäl och då kan kallelse ske på annat sätt.  

Kallelse och handlingar återfinns i Vallentuna kommuns politikerapplikation som 

heter styrelsemöte.se. De distribueras till dig genom din ipad.  

 

9. Nämndsekreterare 

Rollen som nämndsekreterare/kommunsekreterare är samordnande mellan nämnd 

och förvaltning. Nämndsekreterarna och kommunsekreterare arbetar med den 

politiska administrationen runt nämndernas och fullmäktiges sammanträden och 

skapar kallelser till möten, skriver protokoll och ger stöd och information till de 

förtroendevalda och tjänstepersonorganisationen. Du som förtroendevald måste i god 

tid få en kallelse och handlingar till sammanträdet, du har då möjlighet att förbereda 

dig inför mötena och fatta välgrundade beslut. 

 

Kontakta alltid i första hand nämndens sekreterare om du inte kan läsa nämndens 

handlingar i styrelsemöte.se eller om andra problem uppstår med din ipad. Om 

nämndens sekreterare inte kan hjälpa dig, kontakta kommunens internservice via: 

internservice@vallentuna.se eller telefon: 08-587 849 02. 
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 Vid generella driftsstörningar, uppdateringar m.m. informeras nämndens ledamöter 

och ersättare så fort som möjligt via den e-postadress som ni erhållit genom ert 

förtroendeuppdrag i Vallentuna kommun eller som ni angivit till sekreteraren. 

10. Tjänstgöra 

En ledamot som är närvarande vid sammanträdet tjänstgör. Om inte alla ledamöter 

för ett parti är närvarande, träder ersättare i tjänst. Ordföranden bestämmer när en 

ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 

sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör inträde ske under 

pågående handläggning av ett ärende. 

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, 

även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe. Bytet sker däremot inte under 

behandlingen av ett ärende, utan när ett ärende avslutats och innan nästa tas upp. 

En ledamot som avbryter sin tjänstgöring under sammanträdets gång kan inte 

komma tillbaka och börja tjänstgöra igen efter en stunds frånvaro. Detta kallas 

växeltjänstgöring och är inte tillåtet. Enda undantaget är om ledamoten inte får delta i 

behandlingen av ett ärende på grund av jäv. 

10.1 Nämnderna 

Om en ledamot är frånvarande tjänstgör i första hand en ersättare från ledamotens 

egen partigrupp och i andra hand en ersättare från annan partigrupp. Detta sker i 

enligt den inträdesordning som kommunfullmäktige beslutat om, som du hittar här.  

Om en ersättare från den frånvarande ledamotens egen partigrupp kommer under 

pågående sammanträde, får denne tjänstgöra istället för den ersättare från annan 

partigrupp som kan ha satts in.  

10.2 Kommunfullmäktige 

I kommunfullmäktige kan enbart ersättare komma från det egna partiet. Ersättarna 

tas in i den ordning de är valda. Endast i undantagsfall är det tillåtet att sätta in en 

ersättare under pågående behandling av ett ärende. Varje år görs ett sådant undantag 

i november då ärendet mål och budget står på dagordningen. Fullmäktige fattar i så 

fall ett beslut om att ersättare får träda in mellan de olika block, som debatten delas in 

i. 

TIPS: Meddela ordföranden/sekreteraren inför sammanträdet om du 

behöver avvika från sammanträdet. Det underlättar hanteringen och 

ordföranden kan då förbereda sig på att kalla in en ersättare. Tänk på 

att inte lämna sammanträdet mitt under behandlingen av ett ärende. 

file://///vallentuna/dfs/vallentuna/Gemensam/webbpublicering/Externt/Författningssamling/1.%20Kommungemensam/1.6%20Politisk%20verksamhet/1.6.1%20Reglementen/1.6.1.11%20Ersättares%20inträde,%20närvarorätt%20i%20nämnder%20m%20m.pdf


 

21 

 

KAPITEL 

11 
 11. Protokoll 

Protokoll ska föras vid kommunfullmäktiges, nämndernas och utskottens 

sammanträden. Ordföranden ansvarar för att protokollet förs och att det sker på rätt 

sätt. Även delegeringsbeslut ska protokollföras eller redovisas på annat sätt. I 

Vallentuna kommun förs så kallade beslutsprotokoll. Det innebär att det enbart är 

besluten som redovisas i protokollen, inte debatterna och diskussionerna i sig. Det ska 

framgå av protokollet vilka besluts som stannar i nämnden och vilka som ska föras 

vidare till annan instans. 

Protokollen ska redovisa: 

• vilken nämnd protokollet avser  

• tid och plats för sammanträdet  

• närvarande ledamöter och ersättare (och om vederbörande tjänstgjort under hela 

eller del av sammanträdet) samt övriga närvarande personer  

• en ärendebeskrivning som både beskriver ärendet och motiverar beslutet  

• vilka handlingar som föreligger vid ärendets behandling  

• framställda förslag (förslag finns vanligtvis vid sammanträdets början)  

• ställda yrkanden (ställs under sammanträdet)  

• vid omröstning mellan olika yrkanden anges hur beslutsgången har varit, hur 

omröstningen utfallit och vid öppen omröstning hur varje ledamot röstat (sluten 

omröstning sker bara vid val eller anställande av personal) 

• tydligt angivet vilket beslut som fattats och – om ärendet avser myndighetsutövning 

mot någon enskild – ordentliga motiv för beslutet  

• reservationer  

• protokollsanteckningar  

• när protokollet justerades  

• när anslag om att justering skett sattes upp på kommunens anslagstavla och när det 

ska tas ned  

11.1 Protokollsjustering  

Att justera ett protokoll innebär att man kontrollerar att det överensstämmer med vad 

som verkligen beslutats. Protokollet justeras (dvs. undertecknas) av ordföranden och 

ytterligare minst en ledamot (i kommunfullmäktige två ledamöter) som utses vid 

sammanträdets början. Justering ska ske senast 14 dagar efter sammanträdesdagen.  

Vid brådskande ärenden kan protokollet eller enstaka paragraf justeras omedelbart 

vid sammanträdet. Detta innebär att sekreteraren vid sammanträdet färdigställer 

protokollet/paragrafen och att ordföranden och justeringspersoner undertecknar 

protokollet i samband med mötet eller så snart som möjligt. 

11.1.1 Protokoll anslås 

Kommunfullmäktiges och nämnders protokoll anslås på Vallentunas digitala 

anslagstavla. Senast dagen efter justeringen ska uppgift om när protokollet justerats 

och om var protokollet finns tillkännages på kommunens officiella anslagstavla på 

https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/anslagstavla-officiell/
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 vallentuna.se. Anslaget ska även innehålla uppgift om vilken dag det satts upp. Beslut 

som justeras omedelbart ska anslås direkt efter sammanträdet.  

12. Sammanträdesteknik  

Det finns flera verktyg du som förtroendevald kan använda under sammanträdet för 

att göra ställningstaganden och för att påverka de beslut som fattas. Att ha koll på 

dessa verktyg gör det enklare för dig som förtroendevald att föra den politik du står 

för. Om verktygen benämns och används korrekt gör det också mötet enklare; det blir 

tydligt för alla deltagare vad som beslutas och enklare för sekreteraren att föra ett 

korrekt protokoll. 

12.1 Yttranderätt  

Ledamöter och ersättare har rätt att yttra sig i alla ärenden. Du begär ordet genom att 

uppmärksamma ordförande med en uppsträckt hand på att du önskar yttra dig. Du 

som har yttranderätt har även rätt att framföra repliker med anledning av vad tidigare 

talare har anfört. Kommundirektören och tjänstemän får på begäran yttra sig för att 

lämna förklaringar och nämndens sekreterare får uttala sig om frågor som hör ihop 

med juridiken kring sammanträdet.  

12.2 Yrkanden  

De ledamöter eller ersättare som tjänstgör har yrkanderätt, detta gäller således inte 

för icke tjänstgörande ersättare.  

Att yrka betyder att begära eller kräva något. Yrkandet är en stor del av 

sammanträdestekniken och det finns flera typer av yrkanden som kan användas på 

olika sätt.  

Det finns två typer av yrkande, formella yrkanden och materiella yrkanden. Till 

formella yrkanden hör återremiss och bordläggning. Till de materiella yrkandena 

(sakyrkanden) hör bifall till grundförslag, tilläggsyrkanden, ändringsyrkanden, 

avslagsyrkanden och nya yrkanden (förslag).  

Det är viktigt att tydliggöra i början av ett anförande om du vill yrka något. Detta 

beror på att det är viktigt för protokollet att sekreteraren vet när du talar att det du 

säger är ett yrkande. Det är även viktigt för att ordförande ska kunna hänga med och 

förstå de förslag och yrkanden som ligger på bordet. Om det exempelvis är ett nytt 

yrkande eller ett ändringyrkande, skriv gärna ner det och ge till presidiet så att det 

återges som du vill i protokollet och ordförande kan läsa upp det rätt vid 

beslutsfattandet. Alla yrkanden utöver bifall eller avslag till föreliggande 

beslutsförslag, ber vi dig inkomma med skriftligen till ordförande och sekreterare för 

att underlätta att de blir korrekt återgivna när ordföranden räknar upp de förslag till 

beslut som finns och för att säkerställa att de protokollförs rätt.  
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 Du som ledamot har dock alltid rätt att lägga yrkanden på sammanträdena. Syftet 

med att lämna in dem före sammanträdet är att öka möjligheten för övriga ledamöter 

att ta ställning till ditt förslag.  

12.3 Bordläggning   

Det kan hända att någon eller några ledamöter eller kanske hela nämnden inte är 

beredd att besluta i ett ärende vid det pågående sammanträdet. Ärendet kan då 

bordläggas. En bordläggning innebär att beslutet skjuts upp och lämnas ostört till 

kommande sammanträde och att inget ytterligare, till exempel en ny utredning, ska 

eller får tillföras ärendet. 

I fullmäktige förekommer dessutom begreppet minoritetsbordläggning. Det betyder 

att en tredjedel av ledamöterna kan begära att ett ärende bordläggs till nästa 

sammanträde och då måste fullmäktige göra det. En sådan bordläggning kan bara ske 

en gång. Ska det bordläggas ytterligare, krävs det vanligt majoritetsbeslut. För 

nämndernas del finns inte rätten och möjligheten till minoritetsbordläggning, utan 

det är majoritetsbeslut som gäller. 

12.4 Återremiss  

Finner du att beslutsunderlaget inte är tillräckligt eller dylikt kan du yrka att ärendet 

återremitteras. Yrkar du återremiss är det viktigt att du tydligt anger varför ärendet 

återremitteras så att mottagaren av återremissen vet vad som ska göras.  

Även återremiss kan begäras av en minoritet motsvarande en tredjedel av 

ledamöterna när det är fullmäktige som sammanträder. Ett ärende kan dock inte först 

bordläggas och sedan återremitteras eller tvärtom med stöd av minoritetsreglerna. 

 FAKTA Dessa typer av yrkande finns  

 1: Bifall – Du ställer dig positiv till det framlagda förslaget till beslut 

2: Avslag – Du ställer dig negativ till det framlagda förslaget till beslut  

3: Tillägg – Du anser att det framlagda förslaget är bra men det bör 

kompletteras med ett tillägg  

4: Ändring – Du anser att det framlagda förslaget till beslut ska ändras på 

något sätt  

5: Nytt yrkande – Du föreslår ett helt nytt förslag än det framlagda förslaget 

till beslut 

 

Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att lämna 

yrkanden. 
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Det går bara att använda dem en gång i varje ärende. I en nämnd kan inte en 

minoritet återremittera ett ärende.  

12.5 Protokollsanteckning 

I samband med att ett ärende avgörs kan du som ledamot eller tjänstgörande 
ersättare lämna en protokollsanteckning. Protokollsanteckningar är inte lagreglerade 

och därför är det helt upp till ordföranden att avgöra om protokollsanteckningar över 

huvud taget får göras eller ej i nämnden i fråga. Innehållet i en protokollsanteckning 

ska kortfattat förklara ledamotens ståndpunkt, dvs varför ledamoten röstade/yrkade 

si eller så. För att en protokollsanteckning skall få föras in i protokollet måste den 

läsas upp inför nämnden och nämnden har befogenhet att besluta att anteckningen i 

fråga inte ska föras in i protokollet. Protokollsanteckningen ska lämnas in skriftligt 

senast vid utsatt tid för justering. 

12.6 Deltagande i beslut 

Enligt kommunallagen kan du som ledamot eller tjänstgörande ersättare avstå från 

att delta i ett beslut. Om du önskar avstå från att delta i ett beslut ska du anmäla detta 

i samband med omröstningen eller vid acklamationsbeslut innan sådant beslut 

fattats. Det är inte tillåtet att i efterhand, när beslutet är fattat, anmäla att du inte 

deltagit i beslutet. När du väljer att inte delta i ett beslut, till skillnad från vid anmälan 

av jäv så kallas inte någon ersättare in för dig. Detta får ses som en politisk markering 

och fritar inte dig från ansvaret för beslutet, för detta krävs en reservation. Deltar du 

inte i beslutet kan du inte reservera dig.  

12.7 Reservation 

En reservation är i politisk mening en starkare markering än en protokollsanteckning 

eller att inte delta i beslutet. I offentlig förvaltning anses man i juridisk mening ha 

stött beslutet om man inte reserverar sig. 

Du som ledamot eller tjänstgörande ersättare har möjlighet att reservera dig mot 

nämndens beslut. Syftet med en reservation är att du vill undvika ansvar för 

konsekvenserna av det beslut nämnden fattat. Har du inte reserverat dig räknas det i 

offentliga sammanhang som att du godkänt nämndens beslut. Varje ledamot i 

nämnden svarar då under straffansvar för konsekvenserna av nämndens 

gemensamma beslut. Har du däremot reserverat dig så har du som enskild ledamot 

tydligt markerat att du tar avstånd från nämndens beslut.  

Reservationer måste anmälas innan sammanträdet avslutas. Om du vill så kan du 

göra skriftliga reservationer. Sådana ska lämnas in till sekreteraren senast vid utsatt 

tid för protokollets justering eftersom den ska skrivas in i protokollet. Vi ser gärna att 

de skickas med e-post. Reservation får bara göras av den som har rätt att delta i 

beslutet.  

Man ska inte blanda ihop möjligheten att reservera sig med rätten att begära 

omröstning. Omröstning är till för att kontrollera om det verkligen fanns en majoritet 
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 för det förslag som ordföranden har uppfattat som vinnande vid en omröstning 

genom acklamation. Man måste inte begära omröstning för att visa att man inte har 

röstat för det beslut nämnden fattade.  

12.8 Acklamationsbeslut 

Beslut fattas normalt med acklamationsbeslut, och därmed utan omröstning. 

Ordföranden lägger fram de olika yrkanden som har ställts under diskussionen i 

ärendet och frågar ledamöterna om de beslutar i enlighet med xx:s yrkande, yy:s 

yrkande etcetera. Som ledamot eller tjänstgörande ersättare ropar du ”ja” för det 

yrkande du vill ska vinna och är annars tyst. När alla yrkanden har lagts fram talar 

ordförande om vilket av dem som har bifallits.  

12.9 Votering 

Har du röstat för ett annat yrkande och tycker att det är tveksamt om det verkligen 

finns majoritet för det förslag ordföranden har uppfattat som vinnande, har du rätt att 

begära votering (omröstning). Var och en av de som ska fatta beslutet ropas då upp 

och säger ”ja”, ”nej” eller ”avstår”, beroende på hur den vill rösta. 

Du ska inte begära votering enbart för att markera hur du själv eller någon annan har 

röstat, det får du hantera genom att antingen reservera dig eller skriva en 

protokollsanteckning. Votering ska begäras innan ordförande har fastställt 

beslutsresultatet. 

 

13. Öppna och stängda sammanträden 

13.1 Kommunfullmäktiges sammanträden 

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för alla som vill komma 

och lyssna. Det finns visserligen en möjlighet att kommunfullmäktiges sammanträde 

hålls inom stängda dörrar i ett visst ärende. Det händer dock så sällan att det är svårt 

att ge något bra exempel på när den bestämmelsen är lämplig att använda. 

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på vallentuna.se. Du kan även se 

sammanträdena i efterhand på hemsidan. 

13.2 Nämnderna 

Kommunallagens utgångspunkt är att nämndernas sammanträden inte är offentliga 

och då får egentligen inga andra än de förtroendevalda vara där. Nämndernas 

respektive ordförande tillåts att besluta om allmänheten ska få möjlighet att sitta som 

åhörare på nämndens sammanträden, detta annonseras då ut. Det gäller dock inte 
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 ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det finns sekretess, som till 

exempel inom det sociala området.  

Kommunalrådet ha rätt att närvara vid sammanträden med kommunens övriga 

nämnder och delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  

14. Initiativrätt  

Om du önskar få upp ett ärende till nämnd/styrelsen kan du använda dig av sin s.k. 

initiativrätt och väcka ärenden. Du måste vara med vid sammanträdet för att kunna 

göra det. Det är sedan nämnden som genom majoritetsbeslut beslutar om och hur 

ärendet ska beredas. En ersättare som vill väcka ett ärende måste tjänstgöra vid det 

sammanträde som hon eller han vill ta upp sitt ärende.  

 

Något beredningstvång gäller inte för nämnderna, utan det är möjligt att avgöra ett 

ärende som har väckts vid ett sammanträde på samma sammanträde. Det är praktiskt 

om extra ärenden väcks vid sammanträdets början när beslut tas om 

föredragningslistan, men det är även tillåtet att väcka nya ärenden efter att 

föredragningslistan/dagordningen har fastställts.  

Kommunstyrelsens kansli förordar följande tillvägagångssätt när du vill väcka ett 

ärende:  

 Lämna gärna in ärendet skriftligt innan sammanträdet till berörd 

nämndsekreterare och ordförande. 

 Ärendet anmäls som en punkt på dagordningen där det framgår att det är ett 

initiativärende. 

 Vid sammanträdet avgörs om ärendet ska beredas eller avgöras direkt vid 

sammanträdet. 

15. Jäv 

Lagreglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner, landsting och 

regioner finns i 6 kap. 28-32 §§ kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd 

eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes 

opartiskhet kan ifrågasättas. 

Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt 

kan påverka dess utgång. Reglerna gäller inte bara den som beslutar i ett ärende, utan 

gäller även den som bereder ett ärende. Den som är jävig får inte delta eller närvara 

vid handläggningen av ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl 

beredning, föredragning, överläggning som beslut. Det är i första hand den jävige 

själv som ska tillkännage jävet. Nämnden kan dock på förslag av ordförande eller 

någon ledamot avgöra frågan genom majoritetsbeslut. Endast om det krävs för 

beslutsförheten får den som jävet gäller delta i detta beslut. När jäv uppstår, meddela 

ordförande att ni anmäler jäv så att en ersättare kan kallas in för er i samband med 



 

27 

 

KAPITEL 

15 
 nämndens hantering av det aktuella ärendet. Här kan du se en kort film om jäv, 

mutor och korruption.  

15.1 När är man jävig? 

Klara fall av jäv är om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om 

ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en 

närstående. 

Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som skulle 

kunna rubba förtroendet för din opartiskhet, till exempel om du är: 

 vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet, 

 ekonomiskt beroende av en part eller intressent, 

 engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det 

brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. 

 ledamoten eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår 

eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång 

 ledamoten har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i 

saken  

 det finns någon annan särskild omständighet som är ägnad att rubba hans 

opartiskhet i ärendet 

 FAKTA En förtroendevald är jävig, om  

 1: Sakägarjäv/ Intressejäv - Saken angår honom eller henne själv eller hans 

eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan 

närstående. Eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller 

skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående. 

2: Ställföreträdarjäv/Ombudsjäv - Han eller hon eller någon närstående är 

ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta 

synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.  Han eller hon har fört talan som 

ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken. 

3: Tillsynsjäv - Ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han 

eller hon själv är knuten till. 

5: Delikatessjäv - Det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad 

att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

 

https://dreambroker.com/channel/bak866hx/ct53sl1h
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Digitala 

distanssammanträden 
Sedan deltagandet på distans påbörjades har det arbetats fram anpassningar och 

tekniska lösningar som gjort att nämnder och utskott fått ett väl fungerande 

arbetssätt kring sammanträden och beslutsfattande på distans. Att likställa det 

digitala mötet med det fysiska är ett viktigt steg i att anpassa kommunens verksamhet 

till en ny digitaliserad era. 

Enligt kommunallagen 5 kap. 16 § får ledamöter delta i sammanträden på distans om 

fullmäktige har beslutat det. Vallentuna kommuns kommunfullmäktige beslutade den 

11 oktober 2021 om att styrelsen/nämnder får sammanträda med ledamöter 

deltagande 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 samma villkor. 

16. Teknisk utrustning och IT-support 

För distansmöten använder Vallentuna kommun främst Zoom. Om det förekommer 

känsliga personuppgifter eller sekretess (exempelvis individärenden och 

tilldelningsbeslut ska Vidicue med bank-ID användas). 

Zoom  

Nedan följer de tekniska förutsättningar som krävs för att varje ledamot och ersättare 

ska kunna delta i ett sammanträde. Här kan du se en instruktionsvideo för Zoom (det 

är inte Vallentuna kommun som har tagit fram instruktionen): 

• Du som förtroendevald ska ha ett konto registrerat på Zoom. Det registrerar man på 

följande adress: Sign Up - Zoom 

• Zoom-programmet/appen ska vara installerat på den enheten du använder för 

videomötet. Via denna länk kan du installera Zoom. När du har klickat fram 

webbsidan via länken klickar på knappen Download under rubriken Zoom Client for 

Meetings, och följ därefter instruktionerna för att installera programmet. Kontakta 

mig om du behöver hjälp med installationen. 

Vallentuna kommun tillhandahåller en läsplatta med webbkamera till samtliga 

ledamöter. Egen dator kan också användas för deltagande på distans, du ansvarar 

dock själv då för att tekniken är fullgod. 

Vid tekniska problem ansvarar du för att kontakta internservice via: 

internservice@vallentuna.se eller telefon: 08-587 849 02. 

https://www.youtube.com/watch?v=X7gimmiXqio
https://zoom.us/signup
https://zoom.us/download
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 16.1 Tekniska förutsättningar 

De tekniska förutsättningar behöver vara stabila och erbjuda ljud och bild där alla 

deltagande ledamöter och ersättare ser och hör tillräckligt bra. 

Om bild- eller ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts mera varaktigt kan det 

hanteras på ett par olika sätt exempelvis: 

 

 ledamoten på distans anses frånvarande och en ersättare kan kallas in 

 sammanträdet ajourneras tills en förbindelse har återupprättats så att alla 

åter kan delta på lika villkor 

 Vid ett stort bortfall – exempelvis om beslutsförheten brister – behöver 

sammanträdet avslutas och utlysas på nytt. 

 

Ledamöter ska som huvudregel alltid synas i bild. Om tjänsten som används inte 

tillåter att alla syns i bild samtidigt ska det åtminstone vara möjligt att klicka på 

bilden för en ledamot och få in den rörliga bilden. Den som har ordet ska synas i bild. 

Ersättare som inte är tjänstgörande kan delta utan att synas i bild. 

Vad gäller åhörare på kommunfullmäktige finns det inga krav på att dessa ska kunna 

se samtliga deltagande ledamöter under hela sammanträdet.  

Anslut till mötet  

Sekreteraren kommer att skicka ut en länk till mötet. Klicka på länken och följ 

instruktionerna. Det är inte tillåtet att dela eller på annat sätt sprida länken till mötet. 

17. Ledamöter och ersättares ansvar   

Du som förtroendevald ska: 

 Säkra en fysiskt avskild och lämplig plats, där du kan sitta ostört och ingen 

obehörig kan störa mötet eller överhöra överläggningarna. 

 Kontrollera att enheten är laddad med strömförsörjning under hela 

sammanträdet. 

 Kontrollera fullgod internetuppkoppling för att ljud och bild ska fungera.  

 Använd med fördel ett headset med mikrofon. Ljudet blir bättre både för dig 

när du lyssnar och för andra när du pratar. 

 

Under sammanträdet ska du:  

 Ha påslagen webbkamera under hela mötet och riktad mot dig 

under beslutspunkter. 

 Ha mikrofonen avslagen under mötet om inte du har fått ordet. 

Du ansvarar själv för att slå på, respektive av din mikrofon i 

samband med att du har begärt och fått ordet.   
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17.1 Digital sammanträdesteknik i nämnd och 
utskott 

Begär ordet 

Om du vill begära ordet ska du skriva ditt namn i chatten när ärendet behandlas på 

dagordningen. På så sätt för ordföranden talarlista över mötet. Om du behöver 

komma i kontakt med sekreterare går det att använda mötets chattfunktion. 

Yrkanden, reservationer och särskilda yttranden  

Vid eventuella yrkanden begär du ordet via chatten och lämnar ditt yrkande först 

muntligt. Ändringsyrkanden, tilläggsyrkanden och helt nya yrkanden bör även lämnas 

skriftigt via mejl till sekreteraren och ordföranden före beslutet har fattats. Yrkande 

om bifall till förslag behöver inte lämnas skriftligt. 

Jäv 

För att anmäla jäv vid ett ärende bör du göra det direkt när ordförande aviserar 
ärendet på dagordningen. Sätt på din mikrofon, begär ordet genom att säga ditt namn 
och att du vill anmäla jäv. Detta innebär att du som ledamot måste logga ut ur mötet 
och när ärendet är beslutat meddelar sekreteraren dig via mejl att du kan ansluta 
igen. Under denna tid tjänstgör en ersättare under ärendet. 

Reservation 

Efter beslutet är fattat kommer ordförande ge utrymme för att lämna eventuella 
reservationer eller protokollsanteckningar. Om du vill reservera dig mot beslutet, 
begär då ordet genom att sätta på mikrofonen och säg ditt namn och att du vill 
reservera dig mot beslutet.  

 FAKTA Att tänka på när du deltar på distans 
 

 1: Anslut i god tid. Gärna en kvart innan sammanträdet startar så att det kan 

säkerställas att allt fungerar.  

2: Ha din kamera på datorn/läsplattan påslagen under hela sammanträdet så 

att du syns i bild.  

3: Låt mikrofonen vara avstängd när du inte har ordet. 

4: Tänk på att nämndernas sammanträden som huvudregel är slutna och ibland 

avhandlar ärenden som omfattas av sekretess. Det innebär att ingen annan ska 

kunna ta del av ärenden som diskuteras på sammanträdet vare sig det sker via 

bild, ljud eller sammanträdeshandlingar.  

5: Ordförande avgör hur ordet begärs. Det kan ske genom att den 

förtroendevalde skriver sitt namn i chatten eller räcker upp handen. Det finns 

även möjlighet att räcka upp en digital hand.  
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 Om du vill lämna en skriftlig reservation eller en protokollsanteckning görs det på 

samma sätt som ovan samt att du meddelar att du vill maila in den skriftligt till 
sekreteraren och ordförande.  

Beslut  

När beslut ska tas frågar ordförande på sedvanligt sätt och du svarar JA eller NEJ. 
Kom ihåg att sätta på mikrofonen. 

 

Omröstningar 

Öppna omröstningar kan genomföras vid distansmöten på samma sätt som vid 

fysiska möten. Det enklaste sättet är att det genomföras genom upprop. 

Arvode 

Ledamöter och ersättare på distans får arvode enligt Vallentuna kommuns 

arvodesreglemente.  
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För dig som är 

förtroendevald i 
kommunfullmäktige 
Du som förtroendevald eller ersättare i fullmäktige kommer formellt kallas till 

sammanträden. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller frågor 

av större vikt för kommunen. Vad som är frågor av större vikt för kommunen är en 

bred skrivelse som kan ha olika innebörd i olika kommuner. Vanligtvis sammanträder 

kommunfullmäktige en gång i månaden, men vid behov kan extra 

fullmäktigesammanträden sättas in. Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid 

öppna för allmänheten. Det går också att se webbsändningen på vallentuna.se. 

Mer praktisk information om Vallentunas kommunfullmäktige hittar du i 

kommunfullmäktiges arbetsordning.  

18. Att väcka ärende i kommunfullmäktige 

Det finns flera sätt för dig att väcka ärenden eller frågor i kommunfullmäktige. Till 

ditt förfogande har du verktygen motion, interpellation och fråga. Gällande ersättare 

kan endast de ersättare som tjänstgör på sammanträdet väcka ärenden. 

Att väcka ärenden i fullmäktige är ditt sätt att påverka vilka frågor som behandlas av 

församlingen och lyfta frågor du tycker är viktiga till dagordningen. Här redogörs för 

vad du får och bör göra när du väcker ärenden i fullmäktige. 

18.1 Motion  

Genom att lämna in en motion startar du ett ärende kring en fråga som du vill att 

kommunen ska fatta ett visst beslut i. En motion både initieras och slutbehandlas i 

kommunfullmäktige.  

Inlämnad motion bereds alltid av kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Efter att motionen beretts skickas motionen tillbaka till 

kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. En motion ska enligt kommunallagen om 

möjligt beredas inom sådan tid att fullmäktige kan fatta ett beslut i ärendet inom ett 

år från att motionen väcktes. I Vallentuna kommun redovisar kommunstyrelsen en 

gång varje år de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen görs på 

fullmäktiges ordinarie sammanträde i december varje år.  När motionen behandlas i 

fullmäktige öppnas det för debatt och andra tjänstgörande ledamöter kan yttra sig och 

lägga yrkanden till ditt förslag. 

https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/1.%20kommungemensam/1.6%20politisk%20verksamhet/1.6.1%20reglementen/1.6.1.1%20Arbetsordning%20f%C3%B6r%20kommunfullm%C3%A4ktige.pdf
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18.2 Fråga 

En fråga är till för att du som förtroendevald ska kunna få enkel information eller 

sakupplysning i en aktuell fråga. Frågor är inte menade att behandla längre politiska 

resonemang, en enkel fråga ska gå snabbt att behandla och besvara. Debatten som 

hålls när ärendet behandlas av fullmäktige är begränsad till dig som har skrivit frågan 

och den som besvarar frågan. 

 

 FAKTA Tänk på det här när du skriver en motion 
 

 1: Motionen ska vara skriftlig och personligt undertecknad av en eller flera 

ledamöter. 

2: Motionen ska innehålla ett tydligt förslag till beslut och motivering till 

förslaget. 

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

4: Använd gärna en mall för motioner med partiernas logotyper om ditt parti 

eller partigrupp har en sådan 

5: Motionen lämnas in direkt vid kommunfullmäktiges sammanträde, via 

kontaktcenter, via mail till kommunsekreteraren eller fysiskt i 

kommunsekreterarens fack på kommunledningskontoret. 

6: Håll motionen tydlig och använd ett enkelt och lättförståeligt språk. Tydlighet 

gör det lättare för förvaltningen och de andra förtroendevalda att tolka dina 

avsikter när motionen bereds och beslutas om. 

 

 FAKTA Tänk på det här när du skriver en fråga 
 

 1: Frågan ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

2: Frågan ska gälla enkla sakförhållanden så att svar kan lämnas snabbt. 

3: Frågan ska vara försedd med en kort inledande förklaring. 

4: Frågan ska rikta sig till ordföranden i den nämnd som är ansvarig för det 

sakinnehåll som frågan handlar om. 

5: Frågan ska ges in till kommunstyrelsens kansli fem (5) arbetsdagar före det 

sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
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 18.3 Interpellation 

En interpellation är en skriftlig fråga som ställs av en enskild ledamot till den som är 

politiskt ansvarig för området som berörs, generellt sett nämndsordförande. 

Interpellationer är ett viktigt demokratiskt verktyg för att kräva insyn i nämndernas 

arbete. När ärendet behandlas följer en interpellationsdebatt där andra 

förtroendevalda får yttra sig. 

18.4 Allmänhetens frågestund 

I samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden hålls en allmänhetens 

frågestund. Då kan privatpersoner, folkbokförda i Vallentuna kommun, ställa frågor 

till sina folkvalda. Frågor och svar skall vara kortfattade. I kungörelsen till 

sammanträdena skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift 

om detta skall också tas in i de tidningar där fullmäktiges sammanträde annonseras. 

Frågorna redovisas på kommunens hemsida inför fullmäktiges sammanträde.  

En fråga ska vara inlämnad skriftligen till kommunen senast 5 arbetsdagar innan 

sammanträdet.  

Frågeställaren ska själv läsa upp frågan i samband med frågestunden. Om 

frågeställaren inte närvarar vid sammanträdet ska frågan inte behandlas. Undantag 

från dessa två kriterier görs om särskilda skäl föreligger. Läser frågeställaren upp en 

annan fråga än den som skickats in räknas det som en ny fråga och besvaras vid nästa 

frågestund. Frågan får endast beröra ämne som är av allmänt intresse och som tillhör 

kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller annan nämnds/bolagsstyrelse 

ansvarsområde. Frågan får inte beröra myndighetsutövning mot enskild.  

Ordföranden avgör om en fråga får ställas. Frågan får ställas till fullmäktiges 

ledamöter, ordföranden och vice ordföranden i kommunens nämnder/styrelser eller 

till kommunens revisorer. Frågan besvaras i första hand av ordföranden eller vice 

 

FAKTA 
Tänk på det här när du skriver en 

interpellation 

 

 1: Interpellationen ska vara skriftlig och personligt undertecknad av en ledamot. 

2: Interpellationssvaret ska vara skriftligt, och interpellanten bör få ta del av 

svaret senast dagen före sammanträdet då den behandlas i fullmäktige. 

3: Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll, tydliga frågor och vara försedd 

med motivering till frågorna. 

4: En ersättare får lämna in en interpellation till ett sammanträde, om 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

5: Interpellationen lämnas in till kommunstyrelsens kansli två (2) arbetsdagar 

före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
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 ordföranden i den nämnd/styrelse som berörs av frågan och i andra hand av annan 

som kommunfullmäktiges ordförande bestämmer. Om tveksamheter om vilken 

nämnd som berörs och ifall flera nämnder berörs avgör fullmäktiges ordförande vem 

som ska svara på frågan. Om frågan är av karaktären att den inte kan besvaras vid 

sammanträdet, t.ex. på grund av att den kräver utredning, lämnas svar vid 

nästkommande frågestund.  

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. Har fler frågor ställts än 

vad som hinner besvaras på avsatt tid för frågestunden, får kommunfullmäktiges 

ordförande hänskjuta obesvarade frågor till nästkommande frågestund. 

Kommunallagens bestämmelser om ordning etc. vid sammanträdet gäller även vid 

allmänhetens frågestund. 


