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Yrkande angående – Reviderat reglemente för 
Göteborgs Stads valnämnd samt 
komplettering i kommunstyrelsens 
reglemente 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Reviderat reglemente för Göteborgs valnämnd, i enlighet med 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, avslås. 

2. Ansvaret för valnämnden och dess förvaltningsorganisation skall fortsatt 
fastställas till valnämnden. 

Yrkandet 
Stadsledningskontoret har återkommit till kommunstyrelsen med förslag till reviderat 
reglemente vilket innebär att valnämndens kansli bemannas av stadsledningskontoret. 
Revideringen innebär att valnämndens kansliledning övertas av stadsledningskontoret och 
därmed att valnämnden inte förfogar över sin egen personal. Valnämnden har, i 
tjänsteutlåtandet, skickat med en skrivelse till kommunstyrelsen där de understryker 
vikten av att valnämnden har ansvar för personalen som ansvarar för valets 
genomförande, när det är nämnden som har myndighetsansvaret. Göteborgs Stad har en 
skyldighet att upprätthålla beredskap i händelse av extraval, vilket försvåras om man 
beslutar att föra över personalansvaret till stadsledningskontoret. Däremot kan 
Stadsledningskontoret vara behjälplig med juridiskt stöd och HR-funktioner. 
 
Det är även viktigt att beakta det demokratiska ansvarsutkrävandet. I grund och botten är 
nämnders förvaltningar den förlängda armen av de folkvalda representanterna i respektive 
nämnd och lyder under nämnden. Att i en demokratisk organisation ha det operativa 
ansvaret under en annan nämnd än den som den arbetar för anser vi försvårar det 
demokratiska ansvarsutkrävandet för våra medborgare.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
2020-10-21 

M, L, C, S, D 
KD 
 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande angående – Reviderat reglemente för Göteborgs Stads 
valnämnd. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Valnämnden ges fortsatt full frihet att styra över sin egen bemanning. 
2. I övrigt antas reviderat reglemente för Göteborgs valnämnd, i enlighet med 

stadsledningskontorets förslag. 

Yrkandet 
Fria demokratiska val är en av de fundamentala grundstenarna i den svenska 
demokratin. Det är valnämndens ansvar att genomföra fria demokratiska val. Det finns 
inte utrymme eller tolerans för några som helst regler som skulle riskera folks 
förtroende för valsystemet och dess opartiskhet eller korrekthet. Därför är det enligt 
Sverigedemokraterna en självklarhet att valnämnden, precis som stadsrevisionen, ges 
långtgående befogenhet över sin egen verksamhet.  

För valnämnden är det av fundamental betydelse för att uppfylla sitt lagstadgade ansvar 
och skyldigheter, att själva, fria från politiker, politiska partier och politiska åsikter, 
kunna styra över och besluta om sin egen bemanning utifrån sitt uppdrag. 

Då det är val endast en dag vart fjärde respektive vart femte år, med minimalt utrymme 
för misstag samt en omfattande planering och logistik för att allt skall fungera felfritt på 
valdagen - är det mycket viktigt att så långt som möjligt behålla all erfarenhet och 
kompetens från tidigare val. Valnämnden är de som är bäst lämpade att 
bemanningsmässigt råda över att detta säkerställs och att demokratiska principer 
efterlevs och upprätthålls. 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2020-09-25 
 

 
  
 
 
Ärende nr: KS 2020-09-30, 2.1.7, Dnr: 1288/19 
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Reviderat reglemente för Göteborgs Stads 
valnämnd samt komplettering i 
kommunstyrelsens reglemente 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Reviderat reglemente för Göteborgs valnämnd, i enlighet med stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antas. 

2. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med att: Kommunstyrelsen har det 
administrativa ansvaret för valnämndens förvaltning. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-15 § 37, 1288/19, att remittera förslag till reviderat 
reglemente för valnämnden. Det framgår av valnämndens yttrande att nämnden inte delar 
kommunstyrelsens förslag på reglemente på den punkt i reglemente, kap 2 § 3, som 
reglerar att kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret ansvarar för bemanningen av 
valkansliet. Valnämnden uttrycker en vilja att själv förfoga över kompetensförsörjningen 
åtminstone vad gäller kärnan i valkansliet. Valnämnden kan under mellanvalsår låna ut 
sin personal. 

I ärendet redogör stadsledningskontoret för de myndighetskrav som ställs på en nämnd 
och varför det inte är lämpligt att en nämnd med fåtal personal har en egen 
förvaltningsorganisation. Stadsledningskontoret föreslår ett förtydligande som innebär att 
kommunstyrelsens reglemente får ett tillägg som innebär att styrelsen har det 
administrativa ansvaret för valnämndens förvaltningsorganisation. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det nya reglementet bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan. Såväl effektiviseringar 
som förstärkningar av valnämndens kanslifunktion kan bli aktuellt beroende på att staden 
växer och antalet röstberättigade ökar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
I vallagen anges att valnämnd ska tillse att det finns lämpligt antal vallokaler som ger 
invånarna goda möjligheter att rösta. Frågan om tillgänglighet till och i vallokalerna är 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-08-21 
Diarienummer 1288/19 
 

Handläggare  
Christine Lindeberg 
Telefon: 031-368 02 31 
E-post: christine.lindeberg@stadshuset.goteborg.se  
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angeläget ur demokratisk synpunkt. Antalet röstberättigade ökar successivt liksom antalet 
äldre invånare. Det kan komma att innebära att det behövs fler vallokaler men också att 
vallokaler måste bytas mot mer tillgängliga lokaler. Det är redan i nuläget svårt att finna 
lämpliga vallokaler varför samverkan inom staden behöver förbättras och att synen på 
allmänna val är en angelägenhet för hela stadens organisation. 

Valnämndens uppdrag är att möjliggöra så att alla som vill och får, kan rösta. Uppdraget 
bör formuleras som ett informationsuppdrag, precis som det uttrycks i vallagens 
förarbete. Den informativa verksamheten bör handla om hur den representativa 
demokratin fungerar och att de fria och allmänna valen är en del av denna, eller att 
beskriva och förklara de administrativa rutinerna kring valen och inte vara specifikt riktad 
till någon särskild målgrupp.  

Nämnden för konsument- och medborgarservice har i uppdrag att utveckla 
demokratistärkande insatser i de stadsdelar som har lägst valdeltagande. 

 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens handlingar 2020-01-15 § 37 

2. Valnämndens handlingar 2020-03-13 § 15 

3. Förslag till nytt reglemente för Göteborgs valnämnd 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-15 § 37, Dnr 1288/19, att förslag till reviderat 
reglemente för Göteborgs valnämnd remitteras till valnämnden med begäran om yttrande 
senast 2020-02-28. Yttrandet inkom 2020-03-13. I ärendet föreslås också en 
komplettering av kommunstyrelsens reglemente med att: Kommunstyrelsen har det 
administrativa ansvaret för valnämndens förvaltning. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-09 § 734 dnr 1748/18 enligt yrkande från V, MP, S, 
M, L och C, att stadsledningskontoret fortsatt blir valkansliets organisatoriska placering. 
Beslutet innebar att stadsledningskontoret fick i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag om reviderat reglemente för valnämnden. Nämndens 
reglemente har inte reviderats sedan 2006 och saknar därför den struktur som gäller för 
stadens styrande dokument. Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-15 § 37, 1288/19 att 
förslag till nytt reviderat reglemente för valnämnden skulle remitteras till valnämnden 
med begäran om yttrande.  

I ärendet översyn av valkansliets framtida organisatoriska placering KS 2019-10-09 
§ 734, 1748/18, fanns inte alternativet om egen förvaltningsorganisation. Den översyn 
som genomfördes under våren 2019 visade bland annat att de avtal som tidigare slutits 
mellan stadsledningskontoret och valnämnden inte följts fullt ut. I praktiken har därför 
valkansliet fungerat som en förvaltning de senaste åren, dock inte helt utan stöd från 
stadsledningskontoret.  

Förslaget till reviderat reglemente innebär att valnämndens kansli bemannas av 
stadsledningskontoret och att nämnden ska få erforderligt stöd från olika 
specialistfunktioner på stadsledningskontoret. Kommunstyrelsens reglemente ska därför 
justeras så att styrelsen får det administrativa ansvaret för valnämndens 
förvaltningsorganisation.  

Valnämndens yttrande 
Valnämnden biföll tjänsteskrivelse samt yrkande från V, M, L, MP, S och D vid sitt 
sammanträde 2020-03-13. Av tjänsteskrivelsen framgår sammanfattningsvis att 
valnämnden är operativt ansvarig för genomförande av allmänna val. Därför bör 
valnämnden själv förfoga över kompetensförsörjningen genom att anställa och ansvara 
för den personal som skall upprätthålla rimlig beredskap och utföra de förberedelser som 
krävs för uppdraget. Nämnden anser att Göteborgs valorganisation nu är så stor att 
valnämndens roll som opartisk och saklig lokal valmyndighet bör förstärkas. Den 
långsiktiga bemanningen behöver därför få en permanent lösning. Vidare framhålls att 
valnämndens uppdrag är kommunens angelägenhet och att nämnden därför bör kunna få 
service med specialistkompetenser från stadsledningskontoret. Av valnämndens yrkande 
framgår att nämnden bedömer det avgörande att den har fortsatt tillgång till en 
kansliledning med valfrågorna som primär arbetsuppgift och ansvarsområde. En 
organisation där nyckelpersoner har sin hemvist i andra förvaltningar riskerar att medföra 
otydlig styrning och stora svårigheter att upprätthålla den specialkompetens som krävs för 
att på ett fullgott sätt genomföra ett val och beredskap för extraval. Valorganisationen 
behöver i större utsträckning än idag ses som en angelägenhet för hela staden. Det 
behöver vara tydligt vem som för valnämndens talan på förvaltningsnivå. Att valnämnden 
själv anställer åtminstone kärnan i kansliet är en del i att säkra kompetensförsörjningen på 
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sikt. Nämnden uttrycker ”om vi fick som vi ville skulle hela den stab som arbetar under 
valår vara anställd av förvaltningen och sedan utlånad till andra förvaltningar under icke 
valår för att säkra kompetens”. Vidare anser nämnden att vissa regleringar som finns för 
övriga nämnder inte utan eftertanke kan överföras till valnämnden. Undantag ska 
specificeras i reglementets kapital två. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Det är val till riksdag, region och kommun nästa gång 2022. Redan 2024 är det val till 
Europaparlamentet och 2026 åter val till riksdag, region och kommun. 2029 är det val till 
Europaparlamentet. Det innebär att de närmaste tio åren kommer att vara fyllda med 
förberedelser, genomförande och efterarbete av val. Stadsledningskontoret bedömer att 
det knappast kommer att bli lättare att bedriva valprocessen i framtiden varför valkansliet 
måste vara väl rustat bemanningsmässigt och kompetensmässigt. Antalet valdistrikt 
kommer att öka inför varje valår då antalet röstberättigade ökar. Väljarna ska ha 
tillgänglighetsanpassad vallokal, väl placerad i valdistriktet. Valförrättarna behöver ha 
god kunskap om regelverket för val men också generellt goda kunskaper om det svenska 
samhället samt i vissa områden språkkunskaper i vanliga invandrarspråk. De allmänna 
valen behöver därför vara en angelägenhet för hela staden, något som bekräftats från flera 
städer stadsledningskontoret varit i kontakt med.   

I översynen av valkansliets verksamhet som genomfördes av stadsledningskontoret 2019, 
bedömdes kansliets styrkor och svagheter. Kansliet bedömdes då ha engagerade 
medarbetare med lång erfarenhet och är kunniga inom valprocessen. Kansliet bemannas 
mellan valår av 1,5 - 3 medarbetare för att under valår växa till 8 - 10 medarbetare. 
Vidare driver valkansliet lager, sortering och värdetransporter av valmaterial och röster 
med som mest 10 - 15 medarbetare med fordon. Stadsledningskontoret bedömde att 
valnämnden tagit på sig ett stort ansvar genom att driva logistikverksamheten i egen regi. 
I stadsledningskontorets översyn och löpande uppsiktplikt samt stadsrevisionens 
granskningar noteras bristande kompetens inom ekonomirapporteringen, brister i 
arbetsmiljö inom lager och logistik, ej uppdaterade internkontrollplaner, otillräckliga 
säkerhetsanalyser samt otillräcklig dokumentation av direktupphandlingar. 

I översynen framgick att valnämnden inte fått och inte heller efterfrågat det stöd och den 
service nämnden behöver och att stadsledningskontoret inte tagit sitt fulla ansvar enligt 
avtal. Detta har resulterat i kompetensbrister inom områden som en förvaltning måste 
hantera i egenskap av myndighet. Det är främst inom HR, juridik, ekonomi, IT och 
säkerhet. En nämnd ska självständigt hantera sin myndighetsutövning i form av diarium, 
dokumenthantering, utlämnande av handlingar och sekretessprövning. Inom HR-området 
finns en omfattande tvingande lagstiftning utöver kommunens regelverk. Exempelvis ska 
nämndens förvaltningsorganisation ha kunskap om kollektivavtal, Samverkan Göteborg 
ska tillämpas, personuppgiftslag, lönebildning, arbetsmiljölag och systematiskt 
arbetsmiljöarbete samt rekryteringsprocessen för att nämna några områden. Eftersom 
valnämnden har mellan 1 och närmare 3000 personal anställda i någon form är det många 
regelverk att ta hänsyn till.  

Stadsledningskontoret bedömer att det inte är rimligt att en liten förvaltning har full 
uppsättning av de kompetenser som krävs för att driva en förvaltning. Kostnaderna härför 
bedöms också som orimliga. Motsvarande erfarenhet har tidigare kunnat konstateras av 
dåvarande överförmyndarnämnden och kretsloppsnämnden vilket lett till omorganisering. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (5) 
   
   

Enligt riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnd/styrelse bedriva en 
ändamålsenlig och effektiv verksamhet med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat 
till ansvarsområdet, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

Stadsledningskontoret anser att valnämndens administrativa funktion kan stärkas, 
effektiviseras och bli mer ändamålsenligt. Förslaget på reviderat reglemente beaktar vad 
som framkom i översynen. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen får 
ett uttalat ansvar för valnämndens förvaltningsorganisation. Det innebär att stadens 
resurser kan användas på ett effektivare sätt genom redan upparbetade kanaler. Detta 
förutsätter att valkansliet blir en prioriterad verksamhet inom stadsledningskontoret och 
att allmänna val prioriteras som en angelägenhet för hela staden. Det behöver noga 
övervägas var i stadsledningskontorets organisation valkansliet placeras. Chefen för 
valkansliet bör också utses till ansvarig tjänsteperson för valnämnden och vara den som 
företräder förvaltningsorganisationen i samarbetet med nämnden. För att säkerställa detta 
föreslås att ansvaret skrivs in i kommunstyrelsens reglemente. Vidare föreslås att 
presidierna för valnämnden och kommunstyrelsen har möjlighet till överläggningar ett 
par gånger per år. 

Mot bakgrund av ovanstående anser stadsledningskontoret att valnämndens begäran om 
att själv få rekrytera sin administrativa ledning avstyrks. Däremot bör rutiner utarbetas för 
hur valnämnden ska få inflytande vid rekrytering av kansliledning.  

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Remittering av reviderat reglemente för 
valnämnden  

§ 37, 1288/19 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd remitteras till valnämnden med 

begäran om yttrande senast 2020-02-28. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 december 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Valnämnden genom stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 

2020-02-06 

 

Vid protokollet 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

Sekreterare 

Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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Remittering av reviderat reglemente för 
valnämnden  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd remitteras till valnämnden med 

begäran om yttrande senast 2020-02-28. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-09 § 734 dnr 1748/18 enligt yrkande från V, MP, S, 

M, L och C, att stadsledningskontoret fortsatt blir valkansliets organisatoriska placering. 

Beslutet innebar också att stadsledningskontoret fick i uppdrag att återkomma till 

kommunstyrelsen med förslag om reviderat reglemente för valnämnden. Nämndens 

reglemente har inte reviderats sedan 2006. Förslaget på reviderat reglemente beaktar att 

valnämnden ska få stöd från olika funktioner på stadsledningskontoret och att nämndens 

kansli bemannas genom stadsledningskontoret. Valnämnden sammanträder 2020-02-07. 

För att undvika extrasammanträde behöver därför beslut om remittering fattas på 

kommunstyrelsens januarisammanträde. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ärendet bedöms inte ge några ekonomiska konsekvenser för valnämnden. 

Stadsledningskontoret bedömer att vissa effektiviseringar kan göras inom kansli-

organisationen, något som också redovisades i ärendet till kommunstyrelsen 2019-10-09 

(Dnr 1748/18).  

Generellt kan kostnaderna för val öka, dels på grund av fler röstberättigade i 

befolkningen, dels för att vallokalerna redan i EU-valet utrustades så att valhemligheten 

kan bibehållas när den röstberättigade tar sina röstsedlar. Det innebar att enkla skärmar 

testades i EU-valet. Efter varje röstande ska bord/ställ med röstsedlar kontrolleras vilket 

kräver ökad bemanning i val till riksdag med flera. Vissa vallokaler behöver bytas till 

större lokaler för att kunna inrymma skärmarna. 

Den ekonomiska dimensionen har även koppling till den sociala dimensionen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Stadsledningskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-12-13 

Diarienummer 1288/19 

 

Handläggare  

Ulrica Enderberg, Christine Lindeberg 

Telefon: 031-368 00 88, 031-368 02 31 

E-post: ulrica.enderberg@stadshuset.goteborg.se  

             christine.lindeberg@stadshuset.goteborg.se 
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Bedömning ur social dimension 
I vallagen anges att valnämnd ska tillse att det finns lämpligt antal vallokaler som ger 

invånarna goda möjligheter att rösta. Frågan om tillgänglighet till och i vallokalerna är 

angeläget ur demokratisk synpunkt. Antalet röstberättigade ökar successivt liksom antalet 

äldre invånare. Det kan komma att innebära att vallokaler måste bytas ut mot fler och mer 

tillgängliga lokaler. Det är redan i nuläget svårt att finna lämpliga vallokaler varför 

samverkan inom staden behöver förbättras och att synen på allmänna val är en 

angelägenhet för hela stadens organisation. 

Valnämndens uppdrag är att möjliggöra så att alla som vill och får, kan rösta. Uppdraget 

bör formuleras som ett informationsuppdrag, precis som det uttrycks i vallagens 

förarbete. Den informativa verksamheten bör handla om hur den representativa 

demokratin fungerar och att de fria och allmänna valen är en del av denna, eller att 

beskriva och förklara de administrativa rutinerna kring valen och inte vara specifikt riktad 

till någon särskild målgrupp.  

Andra åtgärder för ökad demokrati får uppdras åt annan nämnd.  

 
 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens handlingar 2019-10-09 § 734. 

2. Förslag till nytt reglemente för Göteborgs Stads valnämnd. 
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Ärendet  
Valnämndens reglemente reviderades senast 2006 varför en uppdatering nu är aktuellt då 

kommunstyrelsen 2019-10-09 § 734 dnr 1748/18, enligt yrkande från V, MP, S, M, L och 

C, beslutade att stadsledningskontoret fortsatt blir valkansliets organisatoriska placering. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens beslut ska stadsledningskontoret fortsatt vara valkansliets 

organisatoriska placering. Beslutet innebar också att stadsledningskontoret fick i uppdrag 

att återkomma till kommunstyrelsen med förslag om reviderat reglemente för 

valnämnden. 

Det reviderade reglementet skrivs i den gemensamma mallen för stadens reglementen 

med likalydande kapitel 1 och 3, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-12-03 

§ 6, dnr 0682/14.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Den översyn som genomfördes under våren 2019 visade bland annat att de avtal som 

tidigare slutits mellan stadsledningskontoret och valnämnden inte varit fullt funktionella. 

Utifrån översynen bedömer stadsledningskontorets att valkansliets organisation kan 

stärkas, effektiviseras och bli mer ändamålsenlig och förslaget på reviderat reglemente 

beaktar vad som framkom i översynen. Till exempel ska valnämnden få stöd från olika 

funktioner på stadsledningskontoret såsom ekonomi, juridik, samhällsskydd och 

beredskap, HR och IT, för att minska sårbarheten och öka kompetensen i 

kanslifunktionen. Nämndens kansli bemannas genom stadsledningskontoret vilket 

innebär att stadens resurser kan användas på ett effektivare sätt genom redan upparbetade 

kanaler. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att remittera förslag om reviderat 

reglemente för Göteborgs Stads valnämnd till valnämnden med begäran om yttrande 

senast 2020-02-28. 

 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör för ledningsstaben 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Utdrag 

Protokoll 02/20 

Sammanträdesdatum 2020-03-13 

§ 15  Dnr 005/19 

Reviderat reglemente för valnämnden 

Handlingar 

Valkansliets tjänsteutlåtande den 4 mars 2020. 

Yrkande från V, M, L, MP, S, och D den 13 mars 2020. 

Beslut 

Som yttrande över remiss från kommunstyrelsen översänds valkansliets tjänsteutlåtande 

med tillägg enligt yrkande från V, M, L, MP, S och D. 

Protokollsanteckning 

Yvonne Stafrén (SD) antecknar till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta hade jag 

röstat enligt yrkande från V, M, L, MP, S och D den 13 mars 2020. 

Justering 

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

__________    

 

Vid protokollet 

 

Jonas Andrén 

 

2020-03-13 

 

Ordförande 

Jesper Berglund 

Justerare 

Sandra van Teul

 



Valnämnden 
_______________________________________________________________________ 

Yrkande 
2020-03-13 
 
V, M, L, MP, S och D 

 

Reviderat reglemente för valnämnden 

Förslag till beslut 

I valnämnden: 
 
Som yttrande över remiss från kommunstyrelsen översänds valkansliets tjänsteutlåtande 
med tillägg enligt yrkande från V, M, L, MP, S och D. 
 

Yrkandet 

Valnämnden ser att det är avgörande att valnämnden fortsatt har tillgång till en 
kansliledning med valfrågorna som primär arbetsuppgift och ansvarsområde. En 
organisation där nyckelpersoner har sin hemvist i andra förvaltningar riskerar att medföra 
otydlig styrning och stora svårigheter att upprätthålla den specialkompetens som krävs för 
att på ett fullgott sätt genomföra ett val och beredskap för extra val.  

Valnämndens arbete särskiljer sig från många andra nämnder då arbetet är fokuserat kring 
en dag, valdagen, och det arbete som utförs innan, med valkretsindelning, förtidsval och en 
massiv logistik, och efter, med rösträkning. Det är en verksamhet som har höga krav om 
korrekthet och opartiskhet för att inte riskera att valens legitimitet försämras. Det är inte 
orimligt att hävda att de regleringar som finns för övriga nämnder inte utan eftertanke kan 
överföras till valnämnden. Om undantag, i förhållande till andra nämnder, ska finnas för 
valnämnden vore det rimligt att de specificeras i andra kapitlet.  

Valorganisationen behöver i större utsträckning än idag ses som en angelägenhet för hela 
staden. Då behöver det vara tydligt vem som för valnämndens talan på förvaltningsnivå. Då 
behöver det vara tydligt hur organisationen ser ut och att någon har det övergripande 
ansvaret. Om valnämnden ska ha ansvar över valet behöver valnämnden också ha ansvar för 
den personal som ansvarar för valets genomförande.   

Att valnämnden själv anställer åtminstone de tre är en del i att säkra 
kompetensförsörjningen på sikt. Om vi fick som vi ville skulle hela den stab som arbetar 
under valår vara anställd av förvaltningen och sedan utlånad till andra förvaltningar under 
icke valår för att säkra kompetens. 
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Reviderat reglemente för valnämnden 

Förslag till beslut 

I valnämnden: 

Som yttrande över remiss översänds förvaltningens tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Valnämndens ansvar som lokal valmyndighet är reglerad i lag. Med detta ansvar 

följer också skyldigheter för det operativa genomförandet av val.  

Utifrån sina skyldigheter som valnämnd bör nämnden därför själv förfoga över 

kompetensförsörjningssäkerheten genom att anställa och ansvara för den personal 

som skall upprätthålla rimlig beredskap och utföra de förberedelser som krävs för 

uppdraget. 

Göteborgs valorganisation är nu så stor att valnämndens roll som opartisk och 

saklig lokal valmyndighet istället bör förstärkas. Därmed måste också frågan om 

valkansliets långsiktiga bemanning få en permanent lösning inför och under den 

långa valperiod som tar sin början 2021.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Valkansliet har för avsikt att vid valnämndens sammanträde 2020-04-17 förelägga 

nämnden förslag om verksamhetsnomineringar till den kommuncentrala 

budgetberedningen inför verksamhetsåret 2021. Med anledning av att den 

obligatoriska valdistriktsrevideringen inför valåret 2022 måste genomföras under 

2021 kommer kansliet föreslå resursförstärkningar om två heltidstjänster. Under 

valperioden 2022 - 2026 kommer kansliet föreslå valnämnden att valkansliet 

bemannas med minst tre tjänster. 

Bedömning ur, ekologisk dimension 

Förvaltningen inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 

dimensioner. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 

dimensioner. 

Valkansliet 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-03-04 

Diarienummer 005/19 

 

Handläggare  

Bill Werngren 

Telefon:031-368 03 52 

E-post: bill.werngren@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-15, § 37, att för yttrande översända förslag 

till reviderat reglemente för valnämnden. Senaste revideringen av reglementet 

genomfördes 2006.  

Vid sitt sammanträde 2019-10-09, § 734, beslutade kommunstyrelsen enligt 

yrkande från V, MP, S, M, L och C att stadsledningskontoret fortsatt skall vara 

valkansliets organisatoriska placering. Som en konsekvens av detta beslut föreslås 

nu en revidering av valnämndens reglemente med syfte att bland annat begränsa 

och reglera nämndens förvaltningsorganisation. 

Förvaltningens synpunkter 

Inledning 

Allmänna val är en omfattande logistisk och personalkrävande operation. Kraven 

på ett korrekt genomförande är mycket höga. Väljarnas tilltro till vårt 

demokratiska system får inte skadas. En kunnig och engagerad valarbetarkår och 

ett erfaret ledningskansli är de viktigaste framgångsfaktorerna vid genomförandet 

av val. Hur bemanningen av valkansliet skall lösas och hur 

kompetensförsörjningen skall säkras över tid är frågor som har engagerat 

valnämnden under lång tid.  

 

Bemanning mellanvalsår 

Valnämnden är beroende av personal med expertkunskap som också alltid måste 

finnas tillgänglig. Kommunen har, genom valnämnden, bland annat en skyldighet 

att upprätthålla en beredskap i händelse av extraval. Den lösning som nu prövats 

under ca tio års tid har bestått av att avtal rörande personalförsörjningen har 

upprättats mellan valnämnden och stadsledningskontoret. Syftet med dessa avtal 

har varit att tillgodose att erfaren valkompentens finns tillgänglig för valnämnden 

när så erfordras samtidigt som den berörda personalen skulle erbjudas lämpliga 

arbetsuppgifter under mellanvalsår.  

Vid tiden för inrättandet av de aktuella avtalen uppskattades det, för att säkerställa 

en robust och kompetent valorganisation, krävas tre tjänstepersoner med 

erforderlig erfarenhet och valkompetens. Dessa tjänstepersoner har sedan dess 

utgjort den operativa ledningen för valens genomförande. 

 

Bemanning valår 

Valnämnden och dess kansli har framför sig en lång valperiod som tar sin början 

redan 2021. Inför de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting (RKL) 

2022 skall valnämnden genomföra en valdistriktsrevidering som efter beslut 

kommunfullmäktige skall föreläggas länsstyrelsen senast i oktober 2021.  
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Den valdistriktsrevidering som genomfördes inför valen 2018 innebar att 53 nya 

valdistrikt inrättades och kommunen indelades totalt i 350 valdistrikt.  

Då det till Göteborgs Stad sker en stor inflyttning kan valnämnden på goda 

grunder anta att antalet valdistrikt kommer att öka inför varje val under 

överskådlig tid. Efter valet 2022 följer Europaparlamentsval 2024. Det innebär att 

2023 får ägnas åt förberedelser och en eventuell förnyad valdistriktsrevidering. 

Efter valet 2024 inträffar nästa val 2026 (RKL). Det innebär att 2025 får ägnas 

förberedelser och med stor sannolikhet ytterligare en valdistriktsrevidering.  

Valperioden 2021 - 2026 kommer att kräva en robust, slagkraftigt operativ och 

erfaren valorganisation. För fullgörandet av sin uppgift under perioden behöver 

nämnden personal med mycket god kännedom och erfarenhet av val och dess 

genomförande. 

Som operativ ledning under hela perioden föreslås en bemanning av valkansliet 

med tre tjänstepersoner. Under själva valåren kommer valkansliet behöva 

kompletteras med ytterligare tre till sex tjänster samt en transport- och 

logistikenhet med tio - tolv anställda. Vid röstningsperiodens början timanställds 

ca 160 personer för förtidsröstningen och ytterligare ca 2 500 röstmottagare under 

valdagen. 

 

Framtida organisering  

Valkansliets bedömning är att tre tjänstepersoner krävs för att säkerställa en 

robust och kompetent valorganisation. För att upprätthålla kontinuitet och 

valkompetens är det kansliets uppfattning att dessa tre tjänstepersoner anställs av 

och är permanent tillgängliga för valnämnden. Under mellanvalsår kan denna 

personal stå till förfogande utan kostnad för i första hand stadsledningskontoret 

och om lämpliga arbetsuppgifter inte kan erhållas där för övriga förvaltningar i 

stadens organisation.  

Valnämnden och dess kansli har en naturlig koppling till kommunstyrelsen, 

kommunfullmäktige och dess kanslier. Även om tjänstepersonerna anställs av 

valnämnden borde stöd från olika funktioner på stadsledningskontoret vara 

möjligt. 

 

Slutsatser 

Nämndens roll som lokal valmyndighet är reglerad i lag. Valnämnden är därmed 

också ansvarig för det operativa genomförandet av valen i Göteborgs kommun. 
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Stadens valorganisation är nu så stor att valnämndens roll som opartisk och saklig 

lokal valmyndighet istället bör förstärkas. Vidare måste frågan om valkansliets 

bemanning få en permanent lösning under den långa valperiod som tar sin början 

2021. Genom att själv anställa och ansvara för den personal som skall upprätthålla 

en rimlig beredskap och kunna utföra de förberedelser som krävs för uppdraget 

säkerställer nämnden att man förfogar över den så viktiga kompetensförsörjnings-

säkerheten.  

 

Det innebär att valkansliet för sin del förordar att förslaget till reviderat 

reglemente för valnämnden godkänns med undantag för kapitel 2, § 3. Ansvaret 

för nämndens personal och dess förvaltningsorganisation skall därmed fortsatt 

fastställas till valnämnden. 

 

 

 

Bill Werngren   Jonas Andrén 
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Reglemente för Göteborgs Stads 
valnämnd 

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser 
Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 2020-xx-xx 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om nämndens 
verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av 
detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts nämnden genom särskilda 
beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att 
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i 
syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas i 
verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. 

§ 5 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska 
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 6 Nämnden ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i 
nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som 
verksamheten riktar sig till. 

§ 7 Effekten av nämndens arbete ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. En 
hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar 
utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social 
hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

§ 8 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. 
Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra 
eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges visioner och mål. 
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Kapitel 2 – Valnämndens uppdrag  
Det kommunala ändamålet  
§ 1 Göteborgs Stads valnämnd är lokal valmyndighet.  

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter  
§ 2 

 

Nämnden har ansvar för att genomföra allmänna val till Europaparlamentet, 
Riksdagen, Regionfullmäktige och kommunfullmäktige samt på uppdrag av 
riksdagen, regionfullmäktige eller kommunfullmäktige genomföra folkomröstningar.  

§ 3 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 
riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

Övrigt 
§ 4 Ansvaret för valnämndens förvaltningsorganisation fastställts till kommunstyrelsen. 

Valnämnden omfattas därmed inte av skrivningar kring personalansvar som framgår 
nedan i 3 kap 4 §. 

Samverkan 
§ 5 Nämnden ska samverka med Valmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Sammansättning 
§ 6 Valnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.  
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Kapitel 3 - Generella bestämmelser  
Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 
Generella skyldigheter 
§1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att de har en god intern kontroll och fortlöpande håller sig 
informerad om och utvärderar hur systemet för intern kontroll fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare 
oegentligheter inom dess verksamhet. 

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

till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

Personalansvar  
§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för 

personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare, om inte 
personalutskottet tillagts särskilda befogenheter enligt kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens delegationsordning.  
Nämnden får besluta om att ingå kollektivavtal med tillämpning inom nämndens 
verksamhetsområde och på villkor, som kommunstyrelsens personalutskott äger 
ange. 

Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige 
fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 

Nämnden ska tillse att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas. 

Personuppgifter  
§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som 

sker i dess verksamhet. Nämnden ska därför utse dataskyddsombud. 

 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  
§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så 

att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.  
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Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga 
avvikelser i verksamhet och ekonomi.  
Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrning på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ 
informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse 
för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa 

stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och 
kontroll över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 

Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse informationen 
om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna 
informationen övervägas. 

Information och samråd  
§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan 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 kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 
Tid och plats  
§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats 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 behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden 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 ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens 
sammanträde 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 i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 
 

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

ordföranden eller en vice ordförande 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 sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet i god tid före 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. 

Offentliga sammanträden  
§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § i kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive 

kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten.  

Närvarorätt  
§ 12 Kommunalråd eller ersättare i kommunstyrelsen har rätt att delta i sammanträden 

med nämnder inom det egna ansvarsområdet och har då rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten samt rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt 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.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
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Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Ordföranden  
§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda  

⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 

Presidium  
§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en 

ordförande och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder 
ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för 
vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  
§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 

en del av ett 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 en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter. 

Förhinder  
§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 

skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  
§ 17 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 ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
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Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt.  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare. 

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

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

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

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  
§ 20 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. 

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

kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart 
en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  
§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 

anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  
§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser.  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
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Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden 
beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat 
finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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