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Utbildningarna sker i januari och februari

Förutsättningar för 
nämndarbetet

Att styra och leda i Värmdö 
kommun

Prioriterade frågor i 
Värmdö kommun

När?

Plats: Värmdösalen
Tid: 17-20
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Dagens agenda

• Organisationsstruktur
• Beslutsfattande
• Mötesteknik 
• Offentlighet och sekretess
• Trygghet och säkerhet
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Kommunfullmäktige

Utbildnings-
nämnden

Kultur- och 
fritids-

nämnden
Tekniska 
nämnden

Bygg-, miljö-
och hälso-
skydds-

nämnden

Vård- och 
omsorgs-
nämnden

Social-
nämnden

Vuxen-
utbildning 

och 
arbetslivs-
nämnden

Över-
förmyndar-
nämnden

Valnämnden

Kommunstyrelsen
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Kommundirektör

Utbildningskontoret Kultur- och 
fritidskontoret

Samhällsbyggnads-
kontoret

Social- och 
omsorgskontoret

Vuxenutbildning och 
arbetslivskontoret

Kommunledningskontoret

Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Bygg-, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgs-
nämnden
Socialnämnden

Vuxenutbildning och 
arbetslivsnämnden

Kultur- och 
fritidsnämnden

Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden



Kommunhuset i Värmdö AB
(KIVAB)

Gustavsbergs 
Porslinsmuseum AB 

(GPAB)

Gustavsbergsbadet AB
(GAB)

Värmdö Hamnar AB
(VHAB)

Värmdö Bostäder AB 
(VBAB)

Rikshem AB



Vem bestämmer vad?
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Förtroendevalda Förvaltning
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Det bästa för medborgaren
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INTERNT • Värderingar
• Syfte
• Vision
• Mål
• Medarbetarskap
• Kompetens
• Kvalitet

• Attityd
• Bemötande
• Leverans 
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Beslutsfattande

Fredrik Segersteén  |  Linn Josefson Asplund

Utredningsenheten

Information om reglementen och delegationsordningar



Vad är kommunens uppdrag?

• Regeringsformen
Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala 
självstyrelsens grund. (14 kap. 2 §)

• Kommunallagen
Kommuner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till 
kommunens område eller deras medlemmar.
Kommuner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, 
ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om. (2 kap. 1-2 §§)

• Förvaltningslagen och speciallagstiftning 
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Relationen mellan den 
politiska organisationens olika delar
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Kommunfullmäktige

Utbildnings-
nämnden

Kultur- och 
fritids-

nämnden
Tekniska 
nämnden

Bygg-, miljö-
och hälso-
skydds-

nämnden

Vård- och 
omsorgs-
nämnden

Social-
nämnden

Vuxen-
utbildning 

och 
arbetslivs-
nämnden

Över-
förmyndar-
nämnden

Valnämnden

Kommunstyrelsen



Reglemente
• Vad är reglemente? 
• Antas inför varje mandatperiod (KF antog befintliga reglementen 19 

december 2018)

Struktur
• Lagstyrd verksamhet
• Övrig verksamhet
• Gemensamma bestämmelser
• Gemensamma arbetsformer 
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Gemensamma bestämmelser
• Uppdrag och verksamhet
• Budget, uppföljning samt den interna kontrollen
• Inköp och upphandling
• Kundval
• Personalansvar
• Personuppgifter
• Information och samråd
• Samverkan med det civila samhället och medborgarinflytande
• Ansökningar och yttranden
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Delegationsordning
• Vad är delegation?
• Verkställighet
• Delegationsbegränsningar i kommunallagen (och annan lagstiftning)
• Vem kan vara delegat? 
• Vidaredelegation
• Anmälan till nämnd
• Ordförandes beslut i brådskande ärenden (ordförandebeslut)
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Exempel från KS delegationsordning
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Viktigt för dig som förtroendevald
1. Nämndens reglemente
2. Nämndens delegationsordning 
3. Kommunallagen och annan relevant lagstiftning (se reglementen)
4. Förvaltningsorganisationen
5. Roll och ansvar som förtroendevald

2019-02-18 20



Mötesteknik

Marie Näslund  |  Emil Steen

Nämnd- och registraturenheten



Mötesteknik - agenda
• Inför sammanträdet

- Publicering av handlingar
- Jäv och sekretess
- Politikerportalen

• Under sammanträdet
- Nämnder
- Kommunfullmäktige

• Efter sammanträdet
- Arvoden
- Protokoll



Nämnd- och registraturenheten

• Ansvarar för nämndadministration i samtliga nämnder, styrelser och bolag

• Ansvarar för registrering av inkomna handlingar till Värmdö kommun

• All dokumenthantering i Värmdö kommun från inkommen handling till slutarkiv

• Nämndsekreterare, registratorer och arkivarier 



Teknisk utrustning

• All kommunikation sker endast via Värmdö-mailen

• Behöver du nytt lösenord, är IT-support på plan 2 behjälpliga

• Alla förtroendevalda får låna en läsplatta under tiden som förtroendevald i kommunen

• Mobil och dator kräver minst 40% av heltid enligt arvodesreglementet



Politikerportalen

• All viktig information finns lättillgängligt för dig som förtroendevald på politikerportalen

• E-tjänster

– Anmälan ny förtroendevald

– Avsägelse av uppdrag

• Styrdokument

• Kontaktinformation

• Aktuella lagar



Inför sammanträdet



Publicering av handlingar
• Dagordning och tillhörande handlingar publiceras en vecka innan sammanträdet
• Ett ärende består i regel av en tjänsteskrivelse som innehåller förvaltningens förslag till beslut samt eventuella 

bilagor. 
• Handlingar finns på OpenGov: http://opengov.cloudapp.net/meetings/varmdo
• OpenGov finns tillgängligt även för medborgare, journalister och politiker i andra nämnder
• Du som förtroendevald får ett kallelse-mail i samband med publicering

http://opengov.cloudapp.net/meetings/varmdo


Jäv - Allmänt
• Grundar sig i att garantera att kommunfullmäktige och nämndernas beslut präglas av objektivitet 

och opartiskhet

• Ansvaret ligger på dig att uppmärksamma och anmäla jäv innan ärendet påbörjas

• Gäller ärendets handläggning. Om du är jävig ska du varken närvara vid beslutet, delta i 

överläggningar eller vara med under beredning av ärendet

• Samma jävsregler i alla nämnder oavsett typ av beslut

• Strängare jävsregler i nämnderna än i kommunfullmäktige

• Jävsregler för revisorer motsvarande som för förtroendevalda i nämnd

• Begreppet ”närstående” i jävsreglerna – bedöms i varje enskilt fall



Jäv i nämnderna
6 kap. 28 § Kommunallagen
En förtroendevald är jävig, om
• 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 – sakägar-, intresse - eller släktskapsjäv

• 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 - ställföreträdarjäv

• ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till - tillsynsjäv

• han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken - ombudsjäv

• det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes 
opartiskhet i ärendet - delikatessjäv



Jäv i kommunfullmäktige
• En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamöter själv, 

ledamotens make, sambo, förälder barn eller syskon eller någon annan närstående.

• Redovisningsskyldighet 

• Valärenden och arvodesregler är undantag

• Du anmäler själv jäv

• Du behöver inte lämna lokalen

• Beslutet kan upphävas



Sekretess i nämndprocessen
• Sekretesshandlingar distribueras separat via Säkra meddelanden

• Vid sekretessärenden, t.ex. vid myndighetsutövning mot enskild, är det endast nämnden och 
berörda tjänstemän som får närvara 

• Förtroendevalda har rätt att ta del av sekretesshandlingar endast om de är beslutande i ärendet –
annars gäller sekretess även mot nämndens ledamöter och ersättare.



Under sammanträdet



Nämnd – Val och tjänstgöring
• Fullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnderna

• 1-årig mandatperiod

• Ersättarordning beslutad av fullmäktige

• Närvaro

• Växeltjänstgöring inte tillåten



Nämnd – Närvaro- och yttranderätt
• Nämnderna i Värmdö kommun är i regel öppna för allmänheten

- Kommunal- och oppositionsråd

- Politiska sekreterare (omfattar ej utskott)

• Yttranderätt i nämnderna (deltaga i överläggningar)

- Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt kommunallagen

- Ej tjänstgörande ersättare enligt reglemente

- Personalföreträdare (vissa begränsningar)



Nämnd – Extra ärenden och initiativ
• Ordföranden bestämmer dagordning i kallelsen

• Inget beredningstvång eller krav på tillkännagivande

• Ordföranden kan lägga fram ärenden vid sammanträdet

• Extra ärende från ledamot kallas ”initiativ”

• Nämnden avgör hur initiativ behandlas



Nämnd - Yrkanderätt
• Yrkanderätt tillfaller ledamöter och tjänstgörande ersättare

• Yrkanden delas upp i formella och materiella förslag

• Formella förslag: Bordläggning och återremiss

• Materiella förslag: Yrkanden i sakfrågan

- Bifall eller avslag

- Yrkande

- Ändringsyrkande

- Tilläggsyrkande



Nämnd - Beslutsgång
• Ordföranden ställer proposition om beslutsgång

• Ärendet avgörs genom acklamation eller votering

• Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan begära votering. 

• Voteringsproposition ställs av ordföranden



Kommunfullmäktige – Val och tjänstgöring
• Kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna

• Länsstyrelsen genomför sammanräkning

• Ersättarordning – ersätter bara inom partiet, saknas ersättare blir platsen vakant

• Växeltjänstgöring inte tillåten



Kommunfullmäktige – Närvaro- och yttranderätt

• Kommunfullmäktige är öppet för allmänheten och webbsänds
• Ledamöter och tjänstgörande ersättare har yttranderätt enligt kommunallagen
• Yttranderätt genom arbetsordning
- Kommunal- och oppositionsråd
- Presidiet i nämnderna
- Presidiet i fullmäktigeberedningar
- De som svarar på interpellationer och frågor
- Ordföranden i bolag
- Kommunens revisorer
- Kommundirektör och sekreterare
• Talartidsregler (5+3+1), bygger på överenskommelse



Kommunfullmäktige – Beredning och krav på 
tillkännagivande

• Beredningstvång

- Kommunstyrelsen, nämnder och beredningar

- Vissa undantag från beredningstvång, exempelvis valärenden

• Tillkännagivande och kallelse

- Fullmäktiges sammanträden och kallelse

- Kallelse tillkännages via digital anslagstavla



Kommunfullmäktige - Motioner
• Ledamöter i kommunfullmäktige kan väcka ett ärende genom att lämna in en motion

• En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter

• En motion får inte ta upp ämnen av olika slag

• Den lämnas in skriftligt till kommunfullmäktiges sekreterare senast 08.00 samma dag som 
sammanträdet. Den kan också lämnas in vi sammanträdet, då anmäls den vid nästkommande 
sammanträde

• En ersättare kan lämna in en motion om den tjänstgör

• Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Den bör behandlas i kommunfullmäktige 
inom ett år



Kommunfullmäktige - Interpellationer
• Interpellationer får ställas av ledamöterna och ska ställas till ordförande i nämnd, 

fullmäktigeberedning, utskott eller bolag
• Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering
• Interpellationen ska avse ämnen som hör till en nämnds, fullmäktiges eller en 

fullmäktigeberednings handläggning
• De får inte avse myndighetsutövning mot enskild
• Interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot
• Interpellation ska inlämnas till kommunfullmäktiges sekreterare kl. 08.00 samma dag som 

sammanträdet
• Den besvaras nästkommande sammanträde
• En ersättare får bara ställa en interpellation om den är tjänstgörande
• Svaret ska vara skriftligt och bifogas handlingarna till nästa sammanträde



Kommunfullmäktige – Enkla frågor
• Får ställas av ledamöter och ska riktas till ordförande i nämnd, fullmäktigeberedning, utskott eller 

bolag
• Frågan ska avse ämnen som här till en nämnds, fullmäktiges eller fullmäktigeberednings 

handläggning
• Fullmäktige beslutar om frågan får framställas
• En fråga ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en kort inledande förklaring
• När en fråga besvaras får bara den som frågar och den som svarar vara med i överläggningen
• Frågan ska vara skriftlig och undertecknad.
• Frågan ska vara inlämnad senast 08.00 dagen innan sammanträdet.
• Svaret på frågan behöver inte lämnas in skriftligt.
• Den som ställt frågan har två minuter på sig att ställa frågan. Mottagaren har två minuter att ge 

sitt svar. Efter det har båda rätt till replik om 1 minut.



Kommunfullmäktige – Yrkanden 
• Bordläggning och återremiss genom minoritetsbeslut

• Tänk på beredningskravet, håll dig inom ärendet



Reservationer och protokollsanteckningar
• Anmäls vid sammanträdet

• Protokollsanteckning

- Får även lämnas av icke-tjänstgörande ersättare

• Reservation till förmån för eget yrkande

• Skriftlig reservation

• Deltar ej i beslutet

- Anges särskilt i protokollet

- Den som ej deltar i beslutet kan ej yrka, inlämna skriftlig reservation eller deltaga i votering



Efter sammanträdet
• Justering av protokoll bör ske senast 14 dagar efter sammanträdet

• Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla

• Protokoll kan läsas på OpenGov

• Utbetalning av sammanträdesarvoden



Arvoden och annan ersättning
• Fullständiga regler: Ersättningsreglemente, beslutat av Kommunfullmäktige

• Inläsningsarvode + timersättning, ”3-timmarsreglen”

• Närvaro ger full ersättning, inte krav att man är tjänstgörande

• Utbetalning 27 varje månad

• Sammanträden efter 15e varje månad betalas ut följande månad

• Årsarvoderade får betalning per månad och ej mötesersättning

• Förlorad arbetsinkomst, milersättning mm. regleras i ersättningsreglementet

• Info och blanketter finns på politikerportalen



Avsluta ditt uppdrag
• E-tjänst på politikerportalen

• Ditt uppdrag upphör vid nästkommande kommunfullmäktige

• Återlämna all teknisk utrustning



Offentlighet och sekretess

Marie Näslund  |  Björn Nyberg

Nämnd- och registraturenheten



Tryckfrihetsförordningen 252 år!
• Första land i världen som antar en lag som reglerar rätten till det fria 

ordet!

 Rätten för alla att publicera tankar, fakta och idéer i tryck

 Rätten för alla att ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar (domar, brev, 
utredningar)

 Lagen har blivit en hörnsten för vår demokrati – insyn för medborgare i den offentliga 
verksamheten (delta i samhällsdebatten och påverka beslut, motverka korruption)
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Offentlighetsprincipen
• Hur blir en handling allmän och finns det undantag?

 Inkommen till kommunen, upprättad eller förvarad inom kommunen (e-post, protokoll, beslut, 
bilder, ljudupptagning)

 Allmän offentlig handling

 Sekretess – inte kommunen som avgör – lagstöd

 Internt arbetsmaterial – minnesanteckningar, utkast, privat post

2019-02-18 51



Förtroendevald och allmän handling
• Separera alltid arbetsrelaterad e-post från privat!

• E-postloggar är allmän handling!

• Brev till dig i egenskap av partiföreträdare?

• Brev till dig i egenskap av beslutsfattare inom kommunens verksamhet? (ex. Bygglov)
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Hur hanterar kommunen allmänna handlingar?

• Allmänna handlingar ska enligt lag registreras och hållas systematiskt ordnade så att de 
lätt kan eftersökas och uppvisa relevant information.

• Allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt

• Har ingen rätt att efterfråga syftet med förfrågan eller vem som efterfrågar

• Allmänna handlingar ska bevaras för allt framtid (undantag beslutas av ansvarig nämnd)

• Kommunarkivet – pappershandlingar och e-arkiv
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Nämnd- och registraturenheten
• Sekretariatet ansvarar för ärendeberedningsprocessen och 

administrationen vid kommunens nämnder och styrelser, KS och KF samt för all 
dokumenthantering, från registrering, diarieföring, och arkivfrågor inom hela 
förvaltningen.

• Sekretariatet hanterar kommunens samlade registrering av inkommande handlingar 
som ska registreras i kommunens övergripande ärendehanteringssystem.

• Fråga oss!
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Offentlighet och sekretess

Ilona Klein Gullberg |  Kommunikationschef

Kommunikationsvägar



Kommunikationskanaler

• Externa

• Interna

• Arbetsverktyg 

• Dialog
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Webb och intranät
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Tryckt media
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Sociala medier
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Arbetsverktyg



Dataskydd/hantering av personuppgifter
Dataskyddsombud: Hanna Virtanen
dataskyddsombud@varmdo.se

• Dataskydd = skyddet för den personliga integriteten vid hantering av personuppgifter
• Personuppgifter och behandling av personuppgifter: breda begrepp

2019-02-18 61

• Nämnderna ytterst ansvariga för att all personuppgiftsbehandling sker enligt 
dataskyddsförordningens och annan dataskyddslagstiftnings föreskrifter

• E-post = behandling av personuppgifter
– Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter får ej skickas oskyddat per e-post

• Exempel på känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter: uppgifter om hälsa, 
personnummer, löneuppgifter, uppgifter om brott



Offentlighet och sekretess

Tove Liljas|  Samordnare

Medborgarinflytande
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Medborgarinflytande

E-förslag MedborgarpanelenMedborgardialog 



Medborgardialog 
• Medborgardialog ska komplettera, förstärka och stödja beslutsfattandet
• Genom strukturerad dialog får medborgarna möjlighet till inflytande och påverkan mellan val. 
• Som en del av styrningen sedan 2011

Fyra principer 
• Medborgarna har som minimum rätt att bli hörda och måste ha verkliga möjligheter att delta och 

påverka genom äkta intentioner samt ett tidigt och strukturerat genomförande
• Utrymme för dialog ska skapas tidigt i uppdrag
• Samverkan med organisationer, föreningar, råd och näringsliv ska tas tillvara och vidareutvecklas
• Processer, metoder och kompetens för medborgardialog måste ständigt utvecklas och utvärderas

Ansvar att initiera dialog vilar på nämnder och styrelser
Nämnden/styrelsen är mottagare av resultatet, ansvarar för beslut som fattas
Återkoppling till deltagande medborgare viktig 
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Information 

Konsultation 

Dialog 

Inflytande 

Medbeslutande 
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E-förslag 

2019-02-18 66

• Sedan 2011 

• E-förslag lämnas på varmdo.se
• Förslagslämnare samlar underskrifter
• 500 underskrifter – fullmäktige informeras

• Aktiva och inaktiva förslag tillgängliga på 
varmdo.se



Medborgarpanelen 
• Sedan 2018
• En fast grupp medborgare med vilken ni kan stämma viktiga frågor om kommunen och dess utveckling 
• Syfte: förbättra och bredda underlag för politiska beslut samt ökat medborgarinflytande och delaktighet.
• 4-6 frågeomgångar per år, 2 frågeomgångar/år reserverade för nämnder
• Kommunstyrelsens ansvarar för panelen. Nämnder och styrelser föreslår frågeområden.
• Januari 2019: ca 950 panelmedlemmar från 15 år

Frågor till panelen
• Utgångpunkten är att all kommunal verksamhet kan vara föremål för frågor
• Ska syfta till att utveckla och förbättra kommunen
• Resultat ska föras in i framtida processer för beslut i frågan
• Ämnen som befinner sig tidigt i beslutsprocessen prioriteras
• Vilja och ambition att lyssna till svar
• Exempel på ämnen: aktuella utbyggnadsplaner, trygghetsfrågor, tillgänglighet, förslag på kultursatsningar, 

framtidsvisioner, möjlighet till inflytande, kommunens miljöarbete etc.
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Trygghet och säkerhet

Magnus Brattgård  |  Säkerhetschef 

Erik Mangen |  Trygghets- och säkerhetssamordnare

Information om krishantering i kommunen, risk och säkerhet samt 
förebyggande arbete avseende hot mot förtroendevalda



Vad ser vi för risker och vad är en kris?
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Detta gör vi för att vara beredda…
…och bli mindre sårbara

• Utgångspunkten finns i de värden som är formulerade av riksdagen och regeringen
– Människors liv och hälsa
– Samhällets funktionalitet
– Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
– Miljö och ekonomiska värden
– Nationell suveränitet

• Tydliga styrdokument som visar på våra prioriteringar
– Fastställda mål och lagkrav
– Lagen om extraordinära händelser
– Risk- och sårbarhetsanalys
– Nödvattenplan
– Oljeskyddsplan
– Riktlinjer informationssäkerhet och IT-säkerhet
– Krisledning och övning

• Samverkan inom regionen
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Plötsligt händer det…
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Kommunikatör i beredskap 
finns alltid i tjänst 

Analys
Planering
Information
Kommunikation

Åtgärd



Organisation
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Hot mot förtroendevalda
-förebyggande och reaktivt
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Att komma och gå i kommunhuset
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Hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda
• När finns risk för att utsättas som förtroendevald?
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Vad gör kommunen?
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• Huvudregel är att säkerhetsfrågor hanteras av ert parti och nämndordförande, men…..

Kommunens säkerhetsenhet kan bistå med
• Säkerhetssamtal
• Stöd vid polisanmälan
• Eventuellt personlarm

Länkar
SKL
BRÅ
Säkerhetspolisen

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/hothatvaldmotfortroendevalda.378.html
https://www.bra.se/globala-sidor/sok.html?query=f%C3%B6rtroendevalda&submitButton=S%C3%B6k
https://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/personskydd/personlig-sakerhet.html


Tack för idag!
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