Kallelse
2020-04-07

Sammanträde med valnämnden
Dag och tid:
Plats:

Tisdagen den 14 april kl 16:00
Sal Tilassalen men sammanträdet sker på distans.

Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida
www.knivsta.se
Sammanträdet sker på distans.
Ledamot ansluter via länk i särskilt mail.
Förhinder
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till
lisbeth.rye-danjelsen@knivsta.se eller ringa på telefonnummer 018-34 71 09.
DAGORDNING
1. Upprop
2. Justering
Förslag: Protokollet justeras senast 20 april 2020 av ordföranden och justerare vald av
nämnden.
3. Godkännande av dagordning
4. Informationsärenden
- Kommunikationsplan folkomröstning 2020
VN 2020 7
5. Anmälningsärende
Ordförandebeslut distanssammanträde samt arbetsordning för detsamma. Underskrift av
ordförandebeslut sker före sammanträdet.
6. Förslag av datum för folkomröstning samt när rösträkningen ska vara avslutad
VN 2020 4
Underlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-01
7. Förslag på föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning
VN 2020 5

Underlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-16
Förslag till föreskrift om genomförande av folkomröstning

8. Fastställande av röstsedlars antal, innehåll och utseende
VN 2020 8
Underlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-01
9. Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler i fråga om kommunal folkomröstning
VN 2020 9
Underlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-06
10. Medel för valnämndens fortsatta arbete
VN 2020 10
Underlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-01
11. Delegationsordning för valnämnden
VN 2020 6
Underlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-10
Förslag till delegationsordning

Välkommen
Susanne Jakobsson (M) ordförande

Folkomröstning 2020
Kommunikationsplan kring information och annonsering i kommunens olika kanaler

Information om folkomröstning
•

Efter beslut om datum i KF, annons i KnivstaBygden och KnivstaNytt om
folkomröstning med angivet datum och relevant information. Informationen läggs
även ut i kommunens egna kanaler.

•

Under hösten, detaljerad information om folkomröstningen. Datum, röstkort,
omröstningsdistrikt, förtidsröstning mm. Annons i KB, KN, kommunens egna kanaler
samt utskick till kommunmedborgare.

Röstmottagare – kommunen söker
(sista anmälningsdag två månader för omröstningsdagen)
Annons i Knivstabygden
•
•
•

Rekryteringsannons för röstmottagare, 5 månader före omröstningsdag
Rekryteringsannons 3 månader före omröstningsdag
Blänkare som påminner om att det är sista anmälningsdag 2 månader före
omröstningsdag

Att tänka på
Formulär på kommunens webb
Anmälningsblankett att hämta hos Kontaktcenter
Annonsen utskriven på papper som går att hämta och läsa hos Kontaktcenter
Övrig information
• Webb-nyheter
• Facebook (kampanj)
• Ljusramsaffisch A 1 och A3 – vi gör själva i huset
• TV-skärmarna i ljusgården
• Media
• Annonser

Förtidsröstning
Annons i Knivstabygden
• Tre veckor före omröstningsdag
• Samma vecka som omröstningsdagen, med länkar till information
• Information tillsammans med röstkortsutskick

Knivsta.se
Här bör vi lägga upp en folkomröstningssida, där all information finns, så att det alltid går att
hänvisa dit. Läggs upp efter beslut om folkomröstning.
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se

Röstmottagare
Anmälningsblankett i pdf-format att skriva ut om man vill det
Förtidsröstning
Information om öppettider, röstmottagningsställen mm
Valdagen
Länkar till viktiga sidor
Information på andra språk
Information till andra målgrupper som synskadade, var de kan hitta den information som de
behöver, länkar dit
Omröstningsdagen
Annons i Knivstabygden och KnivstaNytt veckan före och blänkare samma vecka.
Mer att tänka på
Tillgänglighetsperspektivet för alla målgrupper
Vilka är de kommunala ombuden
Andra språk – hur når vi dessa gruppen – inte genom annonsering, mera mun-mot-munmetoden

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se
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Valnämndens
arbetsordning för
distanssammanträden

Dokumenttyp:
Diarienummer:
Beslutad av:

Arbetsordning
VN 2020 XX
Valnämnden

Beslutsdatum:
Dokumentansvarig:

2020-04-14
Kanslichef
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Valnämndens arbetsordning för distanssammanträden
Valnämnden föreskriver följande med stöd i reglementet för kommunstyrelse och nämnder i
Knivsta kommun samt kommunallagen 6 kap. 24 §.

När distanssammanträden får användas
1 § När det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden besluta att nämnden ska
sammankallas till distanssammanträde i stället för fysiskt sammanträde.
Kallelsen ska innehålla en klargörande motivering för de skäl som föranleder att
sammanträdet ska genomföras på distans.
2 § Vid ett distanssammanträde ansluter samtliga deltagande ledamöter till mötet på
elektronisk väg. Anslutningen till mötet ska ske i enrum. Varje lokal varifrån sammanträdet
hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild
eller ljud.
Ordföranden får tillåta att ledamöter och andra får närvara vid sammanträdet i den lokal där
ordföranden sitter. Ordföranden får också tillåta att flera sammanträdesdeltagare delar ljudoch bildöverföring, under förutsättning att likvärdigheten mellan ledamöterna bibehålls.

Godtagbar överföring
3 § Varje tjänstgörande ledamot ska delta i mötet med ljud- och bildöverföring i realtid och
med hög kvalitet. Deltagarna ska enkelt kunna identifiera varandra på ett betryggande sätt.
Ledamöterna ska synas med rörlig bild och kunna höras under sammanträdet så att alla
ledamöterna deltar i sammanträdet på lika villkor. Ordföranden och mötessekreteraren får
avbryta ljudöverföringen för sammanträdesdeltagare i syfte att förbättra mötets
genomförande.
4 § Sekreterare samt sammanträdesdeltagare med närvarorätt deltar med ljudöverföring
och får delta med bildöverföring.
5 § Under sammanträdet är det nödvändigt att ljudöverföringen för ledamöterna fungerar.
Kortvariga bildöverföringsuppehåll får godtas under diskussionerna vid sammanträdet,
däremot godtas inte uppehåll när sammanträdet behandlar proposition och fattar beslut.
6 § Sammanträdesdeltagare ska använda kommunens kommunikationsutrustning för att
ansluta sig till sammanträdet, om inte ordföranden lämnat tillstånd för annan utrustning.
Ledamöterna ska ansluta sig till sammanträdet med en robust internetuppkoppling.

Godtagbar säkerhet
7 § Endast ärenden där triviala personuppgifter framgår och ärenden som inte omfattas av
sekretess får avhandlas under distanssammanträden.
8 § Ordföranden får, med utgångspunkt från genomgången risk- och sårbarhetsanalys,
tillåta att ytterligare personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter diskuteras under mötet.
9 § Säkerhetsskyddsuppgifter får avhandlas på distanssammanträden endast om
säkerhetsskyddschef bedömer att så kan ske.
10 § Ordföranden får avbryta och ytterst frånta ordet från den som otillåtet yppar
personuppgifter eller sekretesskyddade uppgifter.
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Tekniska problem under sammanträdet
11 § Om en ledamot förlorar godtagbar överföring med sammanträdet ska sammanträdet
avbrytas. Sammanträdet återupptas först sedan ledamoten återupprättat kontakten eller
ersättare har inträtt som beslutsfattande.
12 § En ledamot som har återkommande svårigheter med att upprätthålla godtagbar
överföring med sammanträdet antecknas som teknikfelsledamot i protokollet. En
teknikfelsledamot får närvara vid sammanträdet med yttranderätt, men utan yrkande- och
beslutanderätt.

Beslutsfattande under distanssammanträde
13 § Varje beslut ska föregås av en teknikfunktionskontroll. 1 Om ordföranden inte uppfattar
att alla ledamöter deltar med godtagbar överföring ska hen förklara att beslutet tas om.
14 § Slutna omröstningar får inte genomföras på distans med mindre än att valhemligheten
kan upprätthållas.

1 Detta kan göras genom att ordföranden ställer frågan “– Har alla helt uppfattat
frågan/propositionsordningen”, varpå ledamöterna efter upprop svarar ”ja” om ljud- och
bildöverföringen inför och under beslutet varit problemfri och frågeställningen även i övrigt är klar.
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Handläggare
Markus Sjölén Gustafsson
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-04-01

Diarienummer
VN 2020 5

Valnämnden

Förslag av datum för folkomröstning samt när rösträkningen ska
vara avslutad.
VN 2020 5
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Den kommunala folkomröstningen föreslås vara söndagen den 14 februari 2021.
2. Förslaget skickas till Valmyndigheten för samråd enligt 2 § lagen (1994:629) om
kommunala folkomröstningar.
3. Den slutliga röstsammanräkningen ska vara avslutad senast fredagen efter valet
klockan 17:00.
Sammanfattning
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om dag för omröstning och när folkomröstningen ska vara
avslutad. Enligt lagen (1994:629) om kommunala folkomröstningar ska dagen beslutas efter
samråd med den centrala valmyndigheten.
Bakgrund
Dag för omröstningen
Enligt lagen om kommunala folkomröstningar 2 § 1p. ska fullmäktige i anslutning till att beslut
om folkomröstningen tas, också besluta om dag för omröstningen. Dagen för folkomröstning
ska beslutas i samråd med den centrala valmyndigheten. Samrådet ska ske minst tre månader
före omröstningsdagen. Val har sedan 1940-talet alltid hållits på söndagar. Intentionen är att
val alltid ska infalla på en röd dag och att folk därmed skulle vara lediga från arbete och därmed
skulle kunna gå och rösta. Även om röda dagar inte i lika hög utsträckning innebär att alla är
lediga, är folk vana att valdagen är en söndag och det innebär ökade möjligheter att nyttja
kommunala lokaler som står tomma under helgen. Efter förhandskontakt med Valmyndigheten
erfar förvaltningen att första möjliga omröstningsdatum är 14 februari. Datum för omröstning i
december 2020 är inte optimalt utifrån att julledigheterna är förestående samt att
förberedandetiden blir för kort och omröstningsdatum i januari 2021 medför att
valmyndighetens arbete måste göras under jul- och nyårshelgerna.
Enligt lagen (1994:629) om kommunala folkomröstningar ska dag för en kommunal
folkomröstning beslutas i samråd med den centrala valmyndigheten. Förvaltningen bedömer
att en folkomröstning skulle kunna genomföras i november. Förvaltningen föreslår att
folkomröstningen genomförs söndagen den 14 februari 2021.
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Dag för när röstsammanräkningen ska vara avslutad
I de allmänna valen sker en slutlig rösträkning av länsstyrelsen. Förrättningen är offentlig och
skall göras utan dröjsmål. Vid den slutliga rösträkningen prövar länsstyrelsen om valsedlarna
är giltiga i enlighet med prövningsregler i vallagen. I en kommunal folkomröstning är det
valnämndens uppgift att genomföra den slutliga rösträkningen samt bedöma samtliga
valsedlars giltighet. Giltighetsregler för valsedlar i folkomröstningar finns i lagen om
kommunala folkomröstningar 10 §. Det är viktigt att rösträkningen sker noggrant och att
tillräckligt med personer finns på plats. Eftersom kommunen har begränsat med resurser kan
inte ett stort antal rösträknare tas in, därför kommer rösträkningen ta tid.
Rösträkningen föreslås vara avslutad 17:00 fredagen efter folkomröstningens genomförande.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet om datum för folkomröstningen innebär ingen kostnad.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Handläggare

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet att genomföra en folkomröstning skulle påverka samtliga invånare i kommunen,
dock påverkar beslutet barn enbart indirekt då det röstberättigade är över 18 år. Beslutet
påverkar därmed inte barn i hög utsträckning. Eftersom en eventuell folkomröstning
enbart är rådgivande finns inga direkta efterföljande effekter som har undersökts i
dagsläget.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
En barnkonsekvens analys har genomförts i enlighet med gällande rutiner. Eftersom
åtgärden påverkar barn till liten del har en enklare prövning gjorts.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Nyttjande av skollokaler som omröstningslokaler skulle kunna komma i konflikt med barns
intressen så som barns rätt till vila och fritid. Eftersom valet föreslås hållas på en söndag
är dock konflikten liten. En möjlig påverkan är att idrottsföreningar som behöver ställa in
ett träningstillfälle. Eftersom kommunen vid ett beslut måste genomföra en folkomröstning
går intressekonflikten inte att förhindra i det avseendet. Inga kompensatoriska åtgärder
föreslås eftersom den eventuellt negativa påverkan som valets genomförande skulle
innebära är tillfällig och så pass begränsad att den inte bedöms möjligt.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Handläggare
Markus Sjölén Gustafsson
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-03-10

Diarienummer
VN 2020 5

Valnämnden

Fastställande av föreskrift om genomförande av folkomröstning
(regler för röstning)
VN 2020 5
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Föreskriften om genomförande av folkomröstning fastställs.
Sammanfattning
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse
i omröstningslokalen. Enligt förarbetet till lagen om kommunala folkomröstningar framgår att
fullmäktige får bestämma om de föreskrifter som lokalt kan behövas. Ett förslag till föreskrifter
finns framtaget för att säkerställa att omröstningen genomförs på ett sätt som efterliknar
röstmottagningen, rösträkning och tillgängligheten för väljarna som vid de val som styrs av
vallagen.
Bakgrund
Regler för röstning
I Prop. 1993/94:188 framgår att fullmäktige är fria att fatta beslut om de föreskrifter som lokalt
kan behövas för att genomföra en folkomröstning. I lagen om kommunala folkomröstningar 2
§ 5p. står att fullmäktige ska besluta om och huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom
personlig inställelse i omröstningslokalen.
I allmänna val ges väljare flera alternativ till röstning i vallokal, däribland röstning i
förtidsröstningslokal, röstning genom budröst eller genom ambulerande röstmottagare. För att
förbättra väljares möjligheter att rösta har Knivsta kommun de två senaste valen haft två lokaler
för förtidsröstning. I det allmänna valet 2018 förtidsröstade 44 % av de röstberättigade. För
väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till ett
röstmottagningsställe finns i ordinarie val möjligheten att rösta genom budröst eller genom att
begära ambulerande röstmottagare.
För att ge Knivstas medborgare lika god tillgänglighet till att rösta som i de ordinarie valen
föreslås följande alternativ till röstning genom personlig inställelse i omröstningslokalen:
1. Förtidsröstning i förtidsomröstningslokal från och med en vecka innan
omröstningsdagen.
Förtidsröstningen
avslutas
samma
klockslag
som
röstmottagningen avslutas på valdagen.
2. Genom budröst i omröstningslokal eller förtidsomröstningslokalen eller genom
ambulerande röstmottagare.
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För att kommunmedlemmarna ska ha lika goda möjligheter att rösta i folkomröstningen som i
de ordinarie valen har en föreskrift med regler för röstmottagning, omröstningslokaler och
rösträkning tagits fram. Föreskriften är baserad på vallagen med utgångspunkt att förfarandet
ska vara så lika som möjligt.
Ekonomisk konsekvensanalys
Fastställandet av föreskrift för genomförande av kommunal folkomröstning innebär ingen
kostnad.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande 2020-03-10
Förslag till föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfullmäktige
Handläggare

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet att genomföra en folkomröstning skulle påverka samtliga invånare i kommunen,
dock påverkar beslutet att anta regler för röstmottagning inte barn då det röstberättigade
och röstmottagarna är över 18 år.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
En barnkonsekvens analys har genomförts i enlighet med gällande rutiner. Eftersom
åtgärden påverkar barn till liten del har en enklare prövning gjorts.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Inga kända.
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Föreskrift om
genomförande av
kommunal folkomröstning

Dokumenttyp:
Diarienummer:
Beslutad av:
Beslutsdatum:
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:

Föreskrift
VN 2020 5
Kommunfullmäktige
2020-04-14 §
2022-12-31
Kanslichef
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Föreskrift om genomförande av kommunal folkomröstning
Knivsta kommun föreskriver följande med stöd av 2 § lagen (1994:692) om kommunala
folkomröstningar.

1 kap.

Röstmottagare

1 § För varje omröstningsdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare, varav en
ordförande och en ersättare för ordföranden.
2§

Röstmottagare förordnas av valnämnden.

Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för
uppdraget.
3 § På varje röstmottagningsställe ska det finnas så många röstmottagare som behövs för
att röstmottagningen ska kunna genomföras.
Vid röstmottagning i en omröstningslokal ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande.
En av dessa ska vara ordföranden eller ordförandens ersättare.
Vid röstmottagning i en förtidsomröstningslokal ska minst två röstmottagare vara närvarande.

2 kap.
4§

Omröstningskrets och omröstningsdistrikt

Kommunen är en enda omröstningskrets om inte fullmäktige beslutar annat.

5 § Omröstningskretsen ska delas in i geografiska omröstningsområden
(omröstningsdistrikt).
6 § Omröstningsdistriktet ska omfatta mellan 1 000 och 3 000 röstberättigade. Om det
finns särskilda skäl, får ett omröstningsdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 3 000
röstberättigade. Ett omröstningsdistrikt får omfatta färre än 600 röstberättigade endast om
det finns synnerliga skäl.

Omröstningslokaler
7 § Valnämnden ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som
omröstningslokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger
väljarna goda möjligheter att rösta.
För varje omröstningsdistrikt ska det finnas en omröstningslokal.
En omröstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att
väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss
politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med
röstningen.
8 § Omröstningslokalerna ska vara öppna för röstning mellan klockan 08.00 och 20.00 på
omröstningsdagen.
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9 § Minst en förtidsomröstningslokal för röstmottagning ska vara öppen varje dag under en
period om sju dagar, inklusive omröstningsdagen. Minst en förtidsröstningslokal ska också
vara öppen för röstmottagning under den tid som enligt 8 § gäller för röstning i
omröstningslokal.
Valnämnden beslutar vilka tider som förtidsomröstningen är öppen under andra dagar än
omröstningsdagen. Förtidsomröstningslokalen ska vara öppen under sådana tider att det ger
väljarna tillräckligt goda möjligheter att rösta.
Förtidsomröstningslokalen ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet
så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss
politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med
röstningen.

3 kap.

Röstlängder och röstkort

10 § Väljare ska tas upp i röstlängden för det omröstningsdistrikt inom vilket de är
folkbokförda enligt vad som sägs i 6 § lagen (1994: 629) om kommunala folkomröstningar.
11 § De som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem skall senast tolv
dagar före valdagen skriftligen begära att uppgifterna rättas. Detta gäller också dem som
anser sig vara felaktigt uteslutna ur röstlängden. Det som hänt senare än 30 dagar före
valdagen får inte ligga till grund för rättelse enligt denna paragraf.
12 § Frågor om rättelse prövas av valnämnden, antingen efter framställning enligt 11 § eller
på eget initiativ. Valnämnden är de som inför rättelser eller ändringar i röstlängden.

Röstkort
13 § Valnämnden ska upprätta ett röstkort för varje väljare. För väljare som inte har någon
känd adress ska det upprättas röstkort bara om de begär det.
14 § Ett röstkort ska innehålla uppgift om
1. väljarens namn och nummer i röstlängden,
2. vilka val som väljaren får delta i, och
3. väljarens omröstningslokal och dess öppettider.
15 § Valnämnden tillhandahåller dubblettröstkort i enlighet med 8 § lagen (1994:629) om
kommunala folkomröstningar.

4 kap.

Röstsedlar och kuvert

Röstsedlar
16 § Vid folkomröstningen får användas endast de röstsedlar som tillhandahålls av
valnämnden.

Kuvert
17 § Vid folkomröstningen används följande slag av kuvert:
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5 kap.

1.

röstkuvert,

2.

ytterkuvert för budröst,

3.

fönsterkuvert.

Allmänna bestämmelser om röstning

På vilka sätt kan man rösta
18 § Röstning äger rum på röstmottagningsställen. Väljare röstar i första hand i sin
omröstningslokal på omröstningsdagen. De kan också före eller under valdagen rösta i
förtidsomröstningslokal. Väljare får dessutom i vissa fall lämna sina röster till av valnämnden
särskilt förordnade röstmottagare (ambulerande röstmottagare) eller rösta genom bud.
19 § Ingen får rösta för mer än en meningsyttring. Den som inte önskar rösta för någon
meningsyttring får välja att markera att den avstår från ställningstagande.

Hur man gör i ordning sin röst
20 § För att göra i ordning en röst ska väljarna
1.

ta en röstsedel,

2.

markera det svarsalternativ de helst vill ska beslutas om,

3.

lägga in röstsedeln i ett röstkuvert utan att vika den, och

4.

försluta röstkuvertet.

En röstsedel utan markering av svarsalternativ räknas som en röstsedel där väljaren avstår
från att ta ställning.
Röstsedlar och röstkuvert får inte förses med obehöriga märkningar.

Hur man röstar på ett röstmottagningsställe
21 § Väljare ska göra i ordning sina röster bakom en valskärm och därefter lämna
röstkuverten till röstmottagarna.
Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan göra i ordning
sina röster, ska på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna i den utsträckning som
behövs. En sådan väljare får också anlita någon annan person som hjälper honom eller
henne vid röstningen.

Röstning genom ambulerande röstmottagare
22 § Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig
till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röstsedlar till ambulerande
röstmottagare.
Vid röstmottagning enligt första stycket gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om röstning
och röstmottagning i detta avsnitt.
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Budröstning
Vem får rösta genom bud
23 § Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig
till ett röstmottagningsställe får lämna sina röstsedlar där genom bud.
Budröster ska lämnas i ytterkuvert för budröst.

Vem får bara bud
24 § Följande personer får vara bud:
1.

väljarens make eller sambo och väljarens, makens eller sambons barn,
barnbarn, föräldrar eller syskon,

2.

de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som
annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter.

Ett bud ska ha fyllt 18 år.

När budröster får göras i ordning
25 § En budröst får göras i ordning tidigast 7 dagar före valdagen.

Hur budröster görs i ordning
26 § En väljare som vill rösta genom bud ska
1.

själv lägga en röstsedel i ett röstkuvert,

2.

i närvaro av budet och ett vittne lägga de röstkuvert som gjorts i ordning i
ett ytterkuvert för budröst,

3.

klistra igen ytterkuvertet,

4.

på kuvertet
a) ange sitt namn och sitt personnummer, och
b) intyga att han eller hon gjort i ordning röstkuvert och ytterkuvertet på
detta sätt och att röstkuvert inte har gjorts i ordning tidigare än vad
som är tillåtet samt, om han eller hon är en väljare som avses i 23 §
första stycket, på ytterkuvertet intyga att han eller hon uppfyller kraven
för att få budrösta.

På ytterkuvertet ska vittnet och budet ange sina namn och personnummer och intyga att
väljaren själv har gjort det som sägs i första stycket 2-4 och att de inte känner till något som
gör att de uppgifter som väljaren har lämnat inte är riktiga. Vidare ska det antecknas vilken
av kategorierna i 24 § som är tillämplig på budet.
Ett vittne ska ha fyllt 18 år.
27 § Väljarna skall lämna sitt röstkort till budet tillsammans med ytterkuvertet. Detta behövs
dock inte om kuvertet skall lämnas i en omröstningslokal.
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6 kap.

Allmänna bestämmelser om röstmottagning

Utrustning
28 § På ett röstmottagningsställe skall det finnas ett lämpligt antal avskilda platser
(valskärmar) där väljarna kan rösta utan insyn.
29 § I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det ordnas en lämplig plats där röstsedlar
och röstkuvert kan delas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till
röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen.

Ordning m.m.
30 § På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma
propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.
31 § Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den som finns i
lokalen eller i ett utrymme intill denna skall rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna
ger för att röstmottagningen skall kunna genomföras. Blir det sådan oordning att den inte kan
avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas.
32 § Väljare som finns på ett röstmottagningsställe eller på en plats som de har anvisats till
intill detta när tiden för röstmottagning går ut, skall få tillfälle att rösta innan röstmottagningen
avslutas.

Mottagning av röster som väljarna lämnar
33 § Väljare som inte är kända för röstmottagarna skall legitimera sig eller på annat sätt
styrka sin identitet.
34 § Röstmottagarna får inte ta emot röstkuvert som inte uppfyller kraven på hur sådana
kuvert skall ha gjorts i ordning eller om väljaren inte kan styrka sin identitet.
Om en väljare vill lämna fler än ett röstkuvert får bara ett av dessa tas emot.
35 § Om ett röstmottagningsställe under någon tid när röstmottagning sker inte är tillgängligt
för väljare med funktionsnedsättning, får röstmottagarna ta emot dessa väljares röstkuvert
utanför röstmottagningsstället, om det kan ske under betryggande former.

Mottagning av röster som lämnas av bud
36 § Bud som inte är kända för röstmottagarna skall legitimera sig eller på annat sätt styrka
sin identitet.
37 § Röstmottagarna får inte ta emot ytterkuvert från ett bud om kuvertet inte uppfyller
kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning eller om budet inte kan styrka sin
identitet.
38 § Ytterkuvert som avses i 37 § skall tas om hand av röstmottagarna och överlämnas till
valnämnden. Nämnden skall förvara kuverten under fram till valet vunnit laga kraft.

Mottagning av röster som har skickats i fönsterkuvert
39 § När valnämnden tar emot fönsterkuvert skall kuverten sorteras på omröstningsdistrikt.
Kuverten skall sedan läggas i särskilda omslag som förseglas. Omslagen skall lämnas till
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omröstningslokalen i respektive omröstningsdistrikt, om kuverten kan antas vara där innan
tiden för röstmottagning har gått ut.
40 § Valnämnden skall behålla de fönsterkuvert som inte lämnas till omröstningsdistrikt
enligt 39 § Dessa kuvert skall valnämnden granska vid sitt sammanträde för slutlig
rösträkning.
41 § Valnämnden skall föra anteckningar om det som görs enligt 39 och 40 §§.

7 kap.

Röstmottagning i omröstningslokal

42 § Utöver de allmänna bestämmelser om röstning och röstmottagning som finns i 5 och 6
kap. tillämpas bestämmelserna i detta kapitel vid röstmottagning i omröstningslokal.
Om bestämmelser i detta kapitel avviker från dem i 5 och 6 kap., gäller i stället
bestämmelserna i detta kapitel.

Utrustning i omröstningslokal
43 § I varje omröstningslokal skall det finnas
1.

en valurna för varje val,

2.

röstlängden för omröstningsdistriktet.

Hur röstmottagningen går till
44 § När omröstningslokalen har öppnat skall den av röstmottagarna som är ordförande visa
de närvarande att varje valurna är tom. Sedan får röstmottagningen börja.
45 § Om kraven på hur ytterkuvert för budröst skall ha gjorts i ordning är uppfyllda, skall
röstmottagarna, sedan budets identitet har kontrollerats, öppna ytterkuvertet och kontrollera
att detta innehåller röstkuvert.
46 § Innan röstkuvert tas emot skall röstmottagarna kontrollera
1.

att kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning är uppfyllda, och

2.

att väljarna enligt röstlängden
a) har rösträtt i de val som röstsedlarna gäller, och
b) inte redan har röstat.

47 § Om det inte finns några hinder mot att ta emot röstkuvert, ska röstmottagarna, i
väljarens eller budets närvaro, lägga kuvertet i valurnan och markera detta i röstlängden.
Röstkuvert som har tagits emot med stöd av 35 § läggs i valurnan utan att väljaren är
närvarande.
I röstlängden ska det anges hur väljarens eller budets identitet har kontrollerats.
48 § Röstkuvert som lämnats i ett ytterkuvert för budröst men som inte tas emot skall läggas
tillbaka i sitt ytterkuvert. Därefter skall förfaras på det sätt som anges i 38 §.
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Hantering av fönsterkuvert
49 § När röstmottagarna har fått omslag med fönsterkuvert, skall de granska omslagen och
kuverten i den omfattning som den pågående röstmottagningen tillåter. Vid denna
granskning skall röstmottagarna
1. öppna omslagen och räkna kuverten,
2. kontrollera att kuverten inte blivit öppnade sedan de klistrats igen,
3. kontrollera att väljarna
a) är upptagna i röstlängden för omröstningsdistriktet,
b) inte lämnat fler än ett fönsterkuvert, och
c) inte röstat i omröstningslokalen under omröstningsdagen, och
4. öppna de fönsterkuvert som uppfyller kraven under 2 och 3 och kontrollera att
kuverten innehåller röstkuvert och att kuverten uppfyller kraven på hur sådana
kuvert skall ha gjorts i ordning.
50 § Om ett fönsterkuvert innehåller ett ytterkuvert för budröst, skall röstmottagarna
kontrollera att ytterkuvertet uppfyller kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning.
Om så är fallet skall röstmottagarna öppna ytterkuvertet och kontrollera att det innehåller
röstkuvert och att kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning är uppfyllda.
51 § Röstmottagarna skall
1.

markera i röstlängden de väljare vars kuvert uppfyller kraven i 49-50 §§,

2.

lägga tillbaka röstkuvert som har kommit i fönsterkuvert i sina
fönsterkuvert tillsammans med väljarnas röstkort,

3.

lägga tillbaka valkuvert som kommit i ytterkuvert för budröst i sina
ytterkuvert och lägga tillbaka dessa kuvert i sina fönsterkuvert
tillsammans med väljarnas röstkort eller adresskort.

52 § När röstmottagningen avslutats skall röstmottagarna göra följande med de kuvert som
granskats enligt 49-50 §§. De skall
1.

lägga de röstkuvert som uppfyllt kraven i 49-50 §§ i valurnan för det val
röstsedeln gäller,

2.

lägga öppnade fönsterkuvert som innehåller röstkuvert som inte uppfyllt
kraven i 49-50 §§ i särskilda omslag,

3.

lägga de fönsterkuvert som inte uppfyllt kraven i 49-50 §§ i särskilda
omslag, och

4.

försegla varje omslag.

53 § Om ett omslag som innehåller fönsterkuvert kommer från valnämnden efter att
röstmottagningen i omröstningsdistriktet avslutats, skall omslaget inte öppnas utan skickas
tillbaka till valnämnden.
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Ångerröstning
54 § Väljare får rösta personligen i sin omröstningslokal även om de redan har röstat i en
förtidsomröstningslokal (ångerröstning). Om den tidigare rösten finns i omröstningslokalen,
får väljaren ångerrösta först sedan han eller hon har fått tillbaka rösten av röstmottagarna.

Säkerhet m.m.
55 § Om röstmottagningen avbryts skall varje valurna och röstlängden förseglas och
förvaras på ett säkert sätt. När röstmottagningen skall fortsätta, skall röstmottagarna först
visa dem som är närvarande att förseglingarna inte har öppnats.
56 § Det skall föras protokoll över röstmottagningen i en vallokal.
57 § Ytterkuvert för budröst som innehållit röstkuvert som har tagits emot och lagts i
valurnan skall överlämnas till valnämnden. Nämnden skall förvara kuverten fram till valet
vunnit laga kraft.

8 kap.

Röstmottagning i förtidsomröstningslokal

58 § Utöver de allmänna bestämmelser om röstning och röstmottagning som finns i 5 och 6
kap. tillämpas bestämmelserna i detta kapitel vid röstmottagning i förtidsomröstningslokaler.
Om bestämmelser i detta kapitel avviker från dem i 5 och 6 kap., gäller i stället
bestämmelserna i detta kapitel.

Hur röstmottagning går till
59 § Väljare eller bud skall till röstmottagarna lämna väljarens röstkort. Detta behövs dock
inte om den information som röstkortet innehåller ändå är tillgänglig för röstmottagarna.
60 § I de anteckningar som förs enligt 62 § skall det anges hur väljarens eller budets
identitet har kontrollerats.
De röstkuvert som röstmottagarna tar emot skall, i väljarens eller budets närvaro, läggas i
fönsterkuvert tillsammans med väljarens röstkort.
Fönsterkuvertet skall därefter klistras igen.
61 § De fönsterkuvert som har gjorts i ordning i omröstningslokaler skall skickas till
valnämnden eller lämnas direkt till röstmottagarna i röstningsdistriktet, om kuverten kan
beräknas vara dem till handa innan tiden för röstmottagning i vallokalen går ut.

Säkerhet m.m.
62 § Det ska fortlöpande föras anteckningar över röstmottagningen i en omröstningslokal.
Om röstmottagningen avbryts ska anteckningarna och det valmaterial som tagits emot
förvaras på ett säkert sätt under avbrottet.
Anteckningarna och det valmaterial som tagits emot ska också förvaras avskilt och på ett
säkert sätt i avvaktan på rösträkningen.
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9 kap.

Preliminär rösträkning i omröstningslokal

63 § Omedelbart efter att röstmottagningen i omröstningslokalen avslutats och samtliga
röstkuvert som skall läggas i valurnan lagts ner i den skall röstmottagarna ta ur kuverten och
räkna rösterna.
Rösträkningen är offentlig och skall genomföras utan avbrott.
Resultatet av rösträkningen i omröstningslokalen är preliminärt.
64 § Räkningen ska gå till på följande sätt:
1.

Valurnan ska tömmas och röstkuverten räknas. Antalet väljare som enligt
röstlängden deltagit i valet ska räknas.

2.

Röstsedlarna ska tas ur röstkuverten. Om ett röstkuvert innehåller fler än
en röstsedel ska röstsedlarna inte godkännas utan läggas tillbaka i
kuvertet.

3.

En röstsedel som kan antas vara ogiltig enligt någon av de grunder som
anges i 10 § lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska inte
godkännas utan läggas tillbaka i sitt röstkuvert.

4.

Röstsedlar och röstkuvert som avses i 2-3 ska läggas i särskilda omslag.

5.

De röstsedlar som godkänts ska sorteras i grupper efter meningsyttring.
Alternativet avstår utgör en grupp. Antalet röstsedlar i varje grupp ska
räknas.

6.

Röstsedlarna för varje röstningsalternativ ska sedan läggas i särskilda
omslag.

7.

Omslag enligt 5 och 6 ska förseglas.

Resultatet av rösträkningen ska antecknas i omröstningslokalens protokoll.
65 § Omedelbart efter att den preliminära rösträkningen avslutats skall röstmottagarna till
valnämnden överlämna
1.

röstlängden,

2.

protokollet,

3.

ytterkuvert för budröst som avses i 38 § och 57 §, och

4.

omslag som avses i 64 § samt 52-53 §§.

När ett röstkuvert får öppnas
66 § Ett avgivet röstkuvert får öppnas endast sedan det har tagits ur en valurna för
rösträkning enligt bestämmelserna i detta kapitel eller i 10 kap.
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10 kap.

Valnämndens uppsamlingsräkning

Valnämndens förberedelser för rösträkningen
67 § Dagen efter omröstningsdagen ska valnämnden sammanträda för att granska och
räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt. Resultatet av
nämndens rösträkning är preliminärt.
Vid sammanträdet ska nämnden granska
1.

fönsterkuvert som till och med valdagen kommit in till nämnden och
behållits där,

2.

fönsterkuvert som röstmottagarna lämnat tillbaka till nämnden enligt 53 §,

3.

fönsterkuvert som kommit in till nämnden innan valurnan för
uppsamlingsräkningen har tömts, och

4.

fönsterkuvert som röstmottagarna enligt 52 § lagt in i särskilda omslag.

Granskningen går i tillämpliga delar till på samma sätt som enligt 49-52 §§.
Om det behövs ytterligare tid för att på ett betryggande sätt genomföra rösträkningen, får
valnämnden fortsätta sammanträdet för rösträkning på tisdagen efter valdagen.

Säkerhet
68 § Om rösträkningen avbryts ska de omslag som gjorts i ordning och övrigt valmaterial
förvaras på ett säkert sätt under avbrottet.

11 kap.

Slutlig rösträkning

69 § Rösterna räknas slutligt av valnämnden. Förrättningen är offentlig och skall göras utan
dröjsmål.
70 § Rösterna ska redovisas efter omröstningsdistrikt.
71 § Valnämnden skall vid förrättningen pröva om röstsedlarna är giltiga enligt 75 § och 10 §
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Valnämnden skall också meddela de
beslut som behövs med anledning av uppgifterna i de protokoll som avses i 56 §.

Närmare om förrättningen
72 § Om handlingarna är ofullständiga eller bristfälliga på något annat sätt, skall de
kompletteras. Om det behövs skall valnämnden också notera uppgift om varför handlingarna
är i bristfälligt skick.
73 § Valnämnden skall föra protokoll över förrättningen.

Ogiltighetsgrunder
74 § Har röstsedlar som väljarna lämnat inte förvarats på ett säkert sätt, skall de förklaras
ogiltiga, om det kan antas att det gjorts något obehörigt med dem.
75 § En röstsedel är ogiltig om den
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1.

inte har tillhandahållits av valnämnden eller

2.

har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.

Om det i ett röstkuvert finns flera likalydande röstsedlar, skall endast en röstsedel räknas.
Finns det i annat fall mer än en röstsedel i röstkuvertet, är samtliga dessa röstsedlar ogiltiga.

Förrättningens avslutning
76 § När valnämnden avslutat rösträkningen skall den följa anvisningarna i 11-12 §§ lagen
(1994:692) om kommunala folkomröstningar.
Denna föreskrift träder i kraft den 1 juli 2020.
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Valnämnden

Fastställande av röstsedlars antal, innehåll och utseende (layout)
VN 2020 8
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Antalet valsedlar fastställs till en i storleken A6 försedd med fastställd fråga och
röstningsalternativ.
2. Valsedeln ska vara vit och utformad med innehåll och utseende i enlighet med
valsedlar i ordinarie val.
3. Valsedlarna ska tryckas upp i ett antal som motsvarar antal röstande samt för
förtidsröstning.
4. Kostnad för framställande och tryckning av valsedlar tas ur valnämndens budget för
folkomröstningen.
Sammanfattning
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om röstsedlarnas antal, innehåll och utseende.
Bakgrund
Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende
Kommunfullmäktige ska i enlighet med lagen om kommunala folkomröstningar 2 § 4p. besluta
om röstsedlarnas antal, innehåll och utseende. Röstsedlarnas utformning regleras inte i lag.
I de ordinarie valen används valsedlar som är av 80 grams offsetpapper och är av storleken
A6 (105x148 mm) för att passa de valkuvert som används i ordinarie val. De olika
röstningsalternativen kan tryckas på olika valsedlar eller på en och samma valsedel. Vid
nationella folkomröstningar säger folkomröstningslagen (1979:369) att väljarna ska ha
möjlighet att rösta blankt. Frågan regleras inte särskilt i lagen om kommunala folkomröstningar
så kommunfullmäktige beslutar själv om möjligheten att rösta blankt ska finnas.
I bilaga till valförordning (2005:874) finns angivet hur valsedlar ska utformas i ordinarie val.
Omröstningsvalsedeln föreslås använda samma utseende som valsedlar i ordinarie val för att
övrigt material så som valkuvert och förtidsröstningskuvert ska kunna användas och därmed
öka igenkänningen vid röstningen samt hålla ner kostnaderna.
1. Omröstningsvalsedel som avses i folkomröstningen i Knivsta enligt 2 § 4p. lagen
(1994:629) om kommunala folkomröstningar
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Utformningen av omröstningssedel avges enligt nedan och får, på därför avsedda
utrymmen, förses endast med sådana uppgifter som avses där (se illustrationer
nedan).
Omröstningssedeln är av storleken A6 (105x148 millimeter), och är av vitt 80 grams
offsetpapper.
Framsida och baksida

För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:
1. Omröstningssedelns framsida:
a. Vänster och höger sidmarginal till 1, 2, samt 3 : 10 millimeter,
b. Valsedelns överkant till 1: 4 millimeter,
c. Avstånd mellan 1 och 2,45 millimeter,
d. Avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
e. Valsedelns underkant till 3: 4 millimeter.
2. Omröstningssedelns baksida:
a. Tom.
För att få minska kommunens kostnader vid en folkomröstning föreslås att möjligheten att rösta
blankt/avstå ska finnas på samma valsedel som de olika valalternativen. Inga blanka valsedlar
kommer därför behövas.
Antal röstberättigade i valet till Europaparlamentet 2019 var 12 761 (tolvtusen
sjuhundrasextioett). Antalet röstberättigade i kommunen den 31 oktober 2019 var enligt SCB
13 248 (trettontusen tvåhundrafyrtioåtta). Antalet röstberättigade i folkomröstningen beräknas
ligga på omkring 13 000 (trettontusen). För att säkerställa att antalet röstsedlar är tillräckligt
föreslås att antalet valsedlar som ska tryckas upp är 20 000 (tjugotusen).
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Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet om valsedelns layout innebär ingen kostnad.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Åsa Franzén
Kanslichef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Handläggare
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet att fastställa röstsedlarnas antal, innehåll och utseende påverkar inte barn. De
röstberättigade är över 18 år.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
Ej aktuellt.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Ej aktuellt.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Handläggare
Lisbeth Rye-Danjelsen
Valsamordnare

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-04-01

Diarienummer
VN 2020 10

Valnämnden

Begäran om medel för valnämndens genomförande av
folkomröstning 2020
VN 2020 10
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Kostnad för genomförande av folkomröstning fastställs till 1 074 000 kr. För
fullföljande av folkinitiativet äskar valnämnden medel för genomförande av
omröstningen, valnämnden begär därför att kommunstyrelsen tillser att medel tillförs
nämnden.
Sammanfattning
Valnämnden har enligt Vallagen och kommunens Reglemente för nämnder och styrelse
ansvaret för genomförande av såväl olika val som nationella och kommunala
folkomröstningar.
Vid ordinarie val eller val till Europaparlamentet är kommunen som en valkrets uppdelad i
tolv valdistrikt. Valnämndens och förvaltningens arbete att förbereda en folkomröstning
bedöms som lika omfattande som vid ett ordinarie val.
Bakgrund
Kommunallagen 8 kap. 2 § anger att ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i
fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller
landstingsmedlemmarna (folkinitiativ). Valnämnden har granskat påskrifterna och funnit att
antalet godkända påskrifter motsvarar mer än tio procent av de röstberättigade vilket
redovisats till kommunfullmäktige.
Valnämnden har enligt Vallagen och kommunens reglemente för nämnder och styrelse
ansvaret för genomförande av såväl olika val som nationella och kommunala
folkomröstningar.
Ekonomisk konsekvensanalys
Valnämnden har tagit beslut om sammanträdesplanering och förvaltningen har tagit fram en
genomförandeplan för eventuell folkomröstning.
Valnämnden beräknas sammanträda vid nio tillfällen samt finnas tillgänglig under
omröstningsdagen. En uppsamlingsräkning ska göras dagen efter omröstningsdagen samt
en slutlig rösträkning.
Resurserna från förvaltningen består av en valsamordnare, en biträdande valsamordnare
samt en jurist på vardera 50%.
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Antal

Arvode samt sociala
avgifter

Kommentar

Valnämnden

9 ledamöter
9 sammanträden

260.000

Månadsarvode
ordförande,
Sammanträden
Omröstningsdagen
slutlig
sammanräkning

Förvaltning

Valsamordnare,
biträdande
valsamordnare, jurist
vardera 50%

562.000

6 månader

Sammanlagd kostnad för valnämndens arbete samt resurser från förvaltningen: 822.000 kr.
Utöver detta tillkommer kostnad för tryckeri, annonsering och utskick av röstkort mm till en
summa av 252.000 kr.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Åsa Franzén
Kanslichef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Handläggare
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
Ej aktuellt.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Ej aktuellt.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Handläggare
Markus Sjölén Gustafsson
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-04-01

Diarienummer
VN 2020 9

Valnämnden

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler i fråga om kommunal
folkomröstning
VN 2020 9
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Omröstningsdistrikten fastställs till 8 distrikt.

2. Omröstningslokal fastställs till lämplig kommunal lokal inom varje distrikt.
3. Kostnad för omröstningsdistriktens arvode mm fastställs till 259.200 kr. För
fullföljande av folkinitiativet äskar valnämnden medel för genomförande av
omröstningen, valnämnden begär därför att kommunstyrelsen tillser att medel tillförs
nämnden.
Sammanfattning
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. För att ge väljare
goda möjligheter till röstning föreslås minst en förtidsrösningslokal vara öppen varje dag i
kommunen fram till och med valdagen.
Bakgrund
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
En folkomröstning kan ske i hela eller i en del av en kommun. Den kan också omfatta enbart
ett urval av medlemmarna. Kommunfullmäktige ska i enlighet med lagen om kommunala
folkomröstningar 2 § 2p. besluta om omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. Om
folkomröstningar sker i anslutning till allmänna val sammanfaller omröstningslokaler och
omröstningsdistrikt med vallokaler och valdistrikt. Fullmäktige har alltså att själv bestämma om
indelningen i omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. Närmare bestämmelser finns inte i
Prop. 1993/94: 188.
I vallagen, som styr reglerna för vallokaler och röstmottagning i allmänna val framgår att det
ska finnas en vallokal i varje valdistrikt. Lokalerna som används ska vara lämpliga i fråga om
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.
Vallokalerna ska i allmänna val även vara tydligt avgränsade när och lämpade för ändamålet
så att väljare inte hindras eller störs. Vallokaler ska inte ha anknytning till en viss politisk
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen.
Motsvarande bestämmelser om lokalernas lämplighet tillämpas i röstningslokaler för
förtidsröstning.
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Enligt vallagen 17 § ska ett valdistrikt i ordinarie val omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. I kommunen finns omkring 13000 röstberättigade. Sedan november 2017 har
kommunen 12 valdistrikt i ordinarie val.
Av kostnadsmässiga skäl kan inte lika många distrikt användas som i ordinarie val.
Förvaltningen har tagit fram två olika förslag, ett med fyra distrikt och ett med åtta distrikt.
Förslag till uppdelning i fyra omröstningsdistrikt

Valdistrikt

Antal röstberättigade EU-valet 2019

Valdistrikt
folkomröstningen

Husby-Långhundra
Lagga-Östuna
Östra Knivsta
Summerat

894
1274
1304
-

3472

Norra Alsike
Vrå
Boängen
Summerat

973
1140
921
-

3034

Södra Knivsta
Västra Knivsta
Tallbacken
Summerat

1330
1172
896

Gredelby
Sågen
Vassunda
Summerat

1113
710
1034

3398

2857

Valdistriktens geografiska avgränsning är densamma som beslut från KF § 117 2017-09-27
avseende översyn av valdistrikten.
För de fyra omröstningsdistrikten föreslås följande omröstningslokaler användas under
omröstningsdagen:
Omröstningsdistrikt Norra Alsike-Vrå-Boängen – Alsike skolas matsal
Omröstningsdistrikt Husby-Långhundra-Lagga-Östuna-Östra Knivsta – Högåsskolans matsal
Omröstningsdistrikt Södra Knivsta-Västra Kivsta-Tallbacken – Thunmansskolans matsal
Omröstningsdistrikt Gredelby-Sågen-Vassunda – CIK
En förtidsomröstningslokal under perioden föreslås vara i CIK.
Förslag till uppdelning i åtta omröstningsdistrikt
Valnämnden har också efterfrågat ett förslag på åtta omröstningsdistrikt. Förvaltningen
föreslår en uppdelning enligt följande.
Valdistrikt

Antal röstberättigade EU-valet 2019

Valdistrikt
folkomröstningen
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Husby-Långhundra
Lagga-Östuna
Summerat

894
1274
-

2168

Tallbacken
Östra Knivsta
Summerat

896
1304
-

2200

Vrå
Boängen
Summerat

1140
921
-

2061

Norra Alsike
Vassunda
Summerat

973
1034
-

2007

Södra Knivsta
Västra Knivsta
Summerat

1330
1172
-

2502

Gredelby
Sågen
Summerat

1113
710
-

1823

Valdistriktens geografiska avgränsning är densamma som beslut från KF § 117 2017-09-27
avseende översyn av valdistrikten.
För de åtta omröstningsdistrikten föreslås följande omröstningslokaler användas under
omröstningsdagen:
Alsike skola
Högåsskolan
Thunmansskolan
CIK
Lokal i Husby eller Lagga
En förtidsomröstningslokal under perioden föreslås vara i CIK, samt en i Alsike.
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Ekonomisk konsekvensanalys
I kostnaden för omröstningsdistrikten ingår arvode till omröstningsförrättare samt kostnaden
för öppethållande av förtidsröstning och arvode till förrättarna i förtidsröstningslokalerna.
Öppettiderna på omröstningsdagen ska enligt föreskriften för folkomröstningar vara 08:0020:00. Bemanning samt arvode följer motsvarande förutsättningar som för ett ordinarie val.
Omröstningslokalerna bemannas med en ordförande, en vice ordförande samt fyra
omröstningsförrättare. Arvode utgår utbildning före omröstningsdagen, iordningsställande av
omröstningslokalen, reseersättning samt matersättning.
Ingen kostnad beräknas för hyra av lokaler.
Minst en förtidsomröstningslokal för röstmottagning ska enligt föreskriften för
folkomröstningar vara öppen varje dag under en period om sju dagar, inklusive
omröstningsdagen. Minst en förtidsröstningslokal ska också vara öppen för röstmottagning
under den tid som gäller för röstning i omröstningslokal.
Kostnad för fyra omröstningsdistrikt samt en förtidsomröstningslokal:
Arvode

Antal

Ordförande och vice
4+4
ordförande
Omröstningsmottagare 4 st per distrikt

Förtidsröstning

6 personer, 6 dagar
samt
omröstningsdag

Summa med
sociala avgifter
25.500
59.400

71.500

Här ingår arvode
Här ingår arvode,
matersättning,
utbildning,
iordningsställande
av lokal samt
reesersättning
Här ingår arvode,
utbildning samt
reseersättning

Kostnad för fyra omröstningsdistrikts arvode samt genomförande av förtidsröstning beräknas
till 156.400 kr.
Kostnad åtta omröstningsdistrikt samt två förtidsomröstningslokaler varav en i Alsike:
Arvode

Antal

Ordförande och vice
8+8
ordförande
Omröstningsmottagare 4 st per distrikt

Förtidsröstning

6 personer, 6 dagar
samt
omröstningsdag
samt
4 personer, 6 dagar

Summa med
sociala avgifter
51.000
117.500

90.700

Här ingår arvode,
matersättning,
utbildning,
iordningsställande
av lokal samt
reesersättning
Här ingår arvode,
utbildning samt
reseersättning
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Kostnad för åtta omröstningsdistrikts arvode samt genomförande av förtidsröstning beräknas
till 259.200 kr.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-01
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfullmäktige
Handläggare

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet att genomföra en folkomröstning skulle påverka samtliga invånare i kommunen,
dock påverkar beslutet barn enbart indirekt då det röstberättigade är över 18 år. Beslutet
påverkar därmed inte barn i hög utsträckning. Eftersom en eventuell folkomröstning
enbart är rådgivande finns inga direkta efterföljande effekter som har undersökts i
dagsläget.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
En barnkonsekvens analys har genomförts i enlighet med gällande rutiner. Eftersom
åtgärden påverkar barn till liten del har en enklare prövning gjorts.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Nyttjande av skollokaler som omröstningslokaler skulle kunna komma i konflikt med barns
intressen så som barns rätt till vila och fritid. Eftersom valet föreslås hållas på en söndag
är dock konflikten liten. En möjlig påverkan är att idrottsföreningar som behöver ställa in
ett träningstillfälle. Eftersom kommunen vid ett beslut måste genomföra en folkomröstning
går intressekonflikten inte att förhindra i det avseendet. Inga kompensatoriska åtgärder
föreslås eftersom den eventuellt negativa påverkan som valets genomförande skulle
innebära är tillfällig och så pass begränsad att den inte bedöms möjligt.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Handläggare
Markus Sjölén Gustafsson
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-03-10

Diarienummer
VN 2020 6

Valnämnden

Delegationsordning för valnämnden i Knivsta kommun
VN 2020 6
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar
1. Delegationsordningen för valnämnden antas.

Sammanfattning
Valnämnden i Knivsta föreslås anta en delegationsordning för att underlätta nämndens arbete.
Nämnders möjlighet till delegering av ärenden regleras av kommunallagen. Uppgifter kan
delegeras åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller en ersättare. Beslut kan också delegeras
till en anställd. Beslut som fattas genom delegation ska anmälas till valnämnden vid nästa
sammanträde. I delegationsförteckningen anges vilka ärenden där annan än nämnden har
beslutanderätt. Delegationsordningen innehåller också en förteckning av vad som gäller i
administrativa frågor för nämnden.
Bakgrund
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige
till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. Syftet med delegering är
att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering,
riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare är syftet att åstadkomma en effektivare
verksamhet genom kortare beslutsvägar, snabbare handläggning och att på så sätt uppnå
bättre service och ökad effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som
reglerar de anställdas befogenheter.
I 6 kap. 37-42 §§ Kommunallagen (2017:725) framgår att en nämnd kan uppdra åt presidiet,
ett utskott, en ledamot eller en ersättare att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden. Motsvarande bestämmelser rörande delegation till anställda
finns i 7 kap. 5-8 §§.En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som
nämnden utsätt, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är brådskande. Nämnden
ska också besluta i vilken utsträckning som beslut som delegerats till någon ska anmälas till
den.
En nämnd kan inte delegera beslut som gäller.
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
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4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,

eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

I den fullständiga delegationsordningen framgår vilka beslut som får fattas, av vem och enligt
vilken grund. Beslut som fattas genom delegation ska anmälas till nämnden på
nästkommande samträde.
I delegationsordningen finns även en förteckning av vad som gäller i administrativa frågor.
Förteckningen beslutas av valnämnden men utgör inte delegation i kommunallagens
bemärkelse. Åtgärder som vidtas med stöd av denna förteckning ska alltså inte anmälas till
nämnden.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget innebär ingen direkt ekonomisk konsekvens. Beslutet innebär att förtroendevalda
och anställda får fatta vissa ekonomiska beslut på nämndens uppdrag.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande 2020-03-10
Delegationsordning för Valnämnden i Knivsta kommun
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggare

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet att anta en delegationsordning påverkar de personer som sitter i valnämnden
samt kommunens anställda. Alla dessa är över 18 år.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
En barnkonsekvens analys har inte genomförts då beslutet inte påverkar barn.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Inte aktuellt.
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Att tillfråga barn har inte varit aktuellt. Frågan är av förtvaltningsteknisk natur.
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Delegationsordning för
valnämnden i Knivsta
kommun
Antagen av valnämnden 2020-04-14
Träder i kraft 2020-04-14

Dokumenttyp:
Diarienummer:
Beslutad av:
Beslutsdatum:
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:

Delegationsordning
VN 2020 6
Valnämnden
2020-04-14
2022-12-31
Kanslichef
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Inledning
Delegering – allmänt
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige
till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. Den som fått
beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma
rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att delegatens beslut kan
överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden.
Nämnden kan dock när som helst återkalla eller ändra en given delegation.
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och
uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare är syftet
att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar, snabbare
handläggning och att på så sätt uppnå bättre service och ökad effektivitet.
Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas
befogenheter.
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut
som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t. ex. inte delegeras. Begränsning finns
även för t. ex. myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet
samt vissa ärendetyper i olika specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen
för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller
begränsa ett delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska
begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan innan
beslut fattas.
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller
ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd tillsammans med
förtroendevald, s.k. blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till
flera anställda i grupp eller (om inte kommunfullmäktige beslutat om särskilt avtal) till anställd
hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från
förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.
Delegationsordningen gäller tillsammans med tillhörande delegatslista i vilken det framgår
vilken tjänsteman som har vilken beslutanderätt enligt delegationsordningen. Ändringar i
delegatslistan ska anmälas vid närmaste valnämnd.
Beslutanderätt eller ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en
delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i
kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt
kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom
förvaltningsbesvär men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren
verkställighet från beslut i kommunallagens mening. T.ex. yttranden kan normalt inte
överklagas men innehåller ofta självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för
att kunna föras över från nämnd till annan beslutsfattare.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ.
Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa
eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan
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överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för
den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t.ex. begäran om en
JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.
Behörighet/fullmakt
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på
delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär medan de
beslut och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i
allmän domstol.
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett
företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.
För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att
företräda den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och
firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra
handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. Trots detta
behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.
Med ställningsfullmakt avses att någon som t. ex. anställd har en ställning av vilken det enligt
lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens vägnar. Som exempel
har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att
respektive chef, inom sitt respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad
budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt
kan alltså med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt
ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett
aktiebolag.
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns
möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t. ex. vanligt förekommande att fullmakt
utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning.
Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud vid entreprenad eller vid ett
konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och
omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet.
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka nämnden överfört
självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är ett ärende trots
detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna
fall ska delegat, enligt 6 kap. 38 § Kommunallagen (SFS 2017:725) inte använda sin
beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut:

-

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,
ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden, eller
ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
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Jäv
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv
kan t. ex. föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller ekonomiskt beroende av den
ärendet gäller.
Ersättare för delegat
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han som delegat. Motsvarande gäller när
vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska tas in i den ursprunglige
delegatens delegationslista.
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslutet inte kan avvaktas, eller om delegat av annan
anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende vid t.ex. en jävsituation, inträder överordnad
såsom delegat.
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid
nämnden nästa sammanträde och innehålla en uppgift om att ärendet var brådskande.
Anmälan av beslut till nämnden
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte
nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin.
Vidaredelegering
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om
vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. Beslut som
fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska
anmäla dem till nämnden. Det noteras att förvaltningschef i Knivsta kommun är
kommundirektören..
Ordförandens delegation
Närhelst beslut i delegationsordningen är delegerat till ”ordförande” ska det förstås som att
beslutet vid ordförandens förfall ska fattas av vice ordförande.
Övergripande delegation
Kanslichefen för Kommunledningskontoret inträder som ersättare för samtliga delegater och
ersättare och tillhörande verksamhetsområden.
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Förkortningar av lagar och förordningar samt politiska instanser
DSF allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
DSL lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, (kort:
dataskyddslagen)
FL Förvaltningslag (2017:900)
KF Kommunfullmäktige
KL Kommunallag (2017:725)
KS Kommunstyrelsen
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1. Delegationsförteckning
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Allmänt
Ärende
Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas
Avvisa överklaganden som kommit in för sent
Ändra beslut

Författning
6 kap. 39 § KL

Delegat
Ordförande

45 § FL
37-39 §§ FL

Ordförande
Ursprunglig delegat

Beslut att inte lämna ut handling eller uppställa villkor för
dess utlämnande
Avvisa ombud vid olämplighet

OSL

Kanslichef

14 § FL

Kanslichef

Avslå och avvisa begäran om att ärendet avgjort inom
fyra veckor
Föra nämndens talan och avge yttrande i ärenden eller
mål vid domstol eller annan myndighet
Ingå avtal om hyra av röstmottagningsställe

12 § FL

Kanslichef

6 kap. 15 § KL

Kanslichef
Kanslichef
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1.2
1.2.1

1.3
1.3.1

1.3.2

HR-ärenden
Ärende
KS har ansvar för arbetsgivarfrågor

Författning

Kommentar
Se KS delegationsordning

Författning

Delegat
Valnämndens ordförande

Förtroendevalda
Ärende
Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser,
konferenser, studieresor, samverkansmöten m.m. upp till
10 000 kronor (inkl. resor och logi).
Beslut om ordförandes deltagande i kurser, konferenser,
studieresor, samverkansmöten m.m. upp till 10 000
kronor (inkl. resor och logi).

Valnämndens vice ordförande

2. Administrativa frågor
Av följande förteckning framgår vad som gäller i administrativa frågor för valnämnden. Förteckningen beslutas av valnämnden men utgör inte delegation i
kommunallagens bemärkelse. Åtgärder som vidtas med stöd av denna förteckning ska alltså inte anmälas till nämnden.

2.1

Arbetsuppgift
Underteckna nämndens handlingar

Ansvar
Ordförande
Valsamordnare

2.2

Ta emot delgivning och rekommenderat brev

2.3

Kvittera värdeförsändelser

Registrator
Valsamordnare
Ordförande
Registrator
Valsamordnare
Ordförande

Kommentar
Beslut som fattas med stöd av
delegation samt skrivelser, avtal och
andra handlingar som upprättas med
anledning därav undertecknas av den
som fattat beslutet eller den som annars
utses.

Kan exempelvis vara förtidsröster.
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2.4

Pröva om överklagande kommit in i rätt tid

Valsamordnare

2.5
2.6

Utse ombud att föra nämndens talan
Ansvara för nämndens arkiv

Kommundirektör
Valsamordnare

Endast om överklagandet kommit in i
rätt tid.
Omfattar utfärdande av fullmakt

