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7. Arkivbeskrivning för valnämnden (VN 2020.004)
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att anta föreslagen arkivbeskrivning med arkivorganisation.

Ärendebeskrivning
Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en 
beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Beskrivningen ska ge en överblick över 
hanteringen av de allmänna handlingarna och av hur myndigheten är organiserad. 
Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa 
detta så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper 
som produceras och förvaras där.

I Vallentuna kommuns arkivreglemente (KF 2015-06-08 § 73) fastställs det hur 
arkivorganisationen ska se ut inom kommunens myndigheter. Hur valnämndens 
arkivorganisation är bemannad framgår i arkivbeskrivningen.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, arkivbeskrivning, 2020-12-16
 Arkivbeskrivning valnämnden
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Tjänsteskrivelse

Arkivbeskrivning för valnämnden

Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att anta föreslagen arkivbeskrivning med arkivorganisation.

Sammanfattning av ärendet
Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje myndighet upprätta 
en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Beskrivningen ska ge en 
överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och av hur myndigheten är 
organiserad. Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och 
organisation och redovisa detta så att den som söker information kan göra sig en 
föreställning om vilka handlingstyper som produceras och förvaras där.

I Vallentuna kommuns arkivreglemente (KF 2015-06-08 § 73) fastställs det hur 
arkivorganisationen ska se ut inom kommunens myndigheter. Hur valnämndens 
arkivorganisation är bemannad framgår i arkivbeskrivningen.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Mikael Carlgren Sandra Pedersen
Kanslichef Kommunarkivarie

Expedieras till:
Akten
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Arkivbeskrivning valnämnden
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 §) och arkivlagen (6 §) 
ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna 
handlingar. I arkivlagen kallas denna arkivbeskrivning.

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och 
hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från myndighetens 
arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som söker information 
kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som produceras och förvaras 
där.

Historik Vallentuna kommun 1971-
Vallentuna kommun i sin nuvarande form bildades 1971 genom en sammanslagning 
av dåvarande Vallentuna och Össeby kommuner. För äldre arkivbeskrivningar 
hänvisas till arkivförteckningen hos kommunarkivet. 

Myndighet/ 
arkivbildare

Tidigare Bildades Upphörde

Valnämnden - 1971-

Organisation och verksamhet
Valnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare och är den myndighet som 
fullgör de uppgifter som ankommer på lokal valmyndighet vid genomförande av 
allmänna val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och 
Europaparlamentet samt vid genomförande av folkomröstningar. 
 
Valnämnden ska informera allmänheten om sin verksamhet och i övrigt fullgöra de 
uppdrag som kommunfullmäktige ger nämnden. 

Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige får besluta att inhämta 
synpunkter från medlemmar i kommunen. Detta kan ske genom folkomröstning, 
opinionsundersökning eller något liknande förfarande. Därvid får valnämnden i 
kommunen anlitas, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras.

Valnämnden har ingen egen tjänstemannaförvaltning. Kommunstyrelsens kansli ska 
bistå nämnden med tjänstemannastöd.

Förändringar i verksamhet
Förändring Gäller från

Sverige går med i EU och får därmed rösta i val till 
Europaparlamentet

1 januari 1995
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Sökingångar i arkiv och diarium
I arkivförteckningen finns uppgifter om vilka handlingar som förvaras i kommun-
arkivet. Handlingar som ska bevaras men som inte längre används i verksamheten 
kan sökas hos kommunarkivarien.

Informationshanteringsplanen innehåller uppgifter om vilka handlingstyper som i 
dagsläget förekommer inom verksamheten och om handlingarna ska gallras eller 
arkiveras. Registrator kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna 
handlingar. 

Sekretess
Inom valnämndens verksamhetsområde förekommer inte sekretess.

Ärendeslag och handlingar
Valnämndens handlingar består till stor del av protokoll, diarieförda handlingar, 
röstlängder och övriga handlingar rörande valadministration. För en närmare 
beskrivning hänvisas till valnämndens informationshanteringsplan.

System för registrering
Diarieföring sker i kommunens centrala dokument- och ärendehanteringssystem 
Platina. Vissa uppgifter registreras i länsstyrelsen valsystem.

Arkivorganisation
Enligt arkivreglemente för Vallentuna kommun (KF 2015-06-08 § 73) ska det hos 
varje myndighet finnas en arkivansvarig och minst en arkivredogörare som har till 
uppgift att sköta den löpande arkivvården.

Roller Placering/enhet Befattning Anmärkning
Arkivansvarig KLK Kommundirektör
Arkivredogörare Kommunstyrelsens 

kansli
Registrator Nämndprotokoll, 

diarieförda handlingar
Arkivredogörare Kommunstyrelsens 

kansli
Valsamordnare Övriga handlingar
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