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Valberedningen 

Valberedningens sammanträde 2022-11-07 

Plats och tid: Storskär/Norrskär , kl. 16:00 
Kallade: Ledamöter 
Underrättade: Ersättare 
Vid förhinder: Meddela ersättare och johanna.frunck@vaxholm.se. 
Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som 

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är 
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om  
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet. 

 
  Ärende    Beskrivning                            Föredragande 

 

1 Justering och fastställande av föredragningslista  

2 Information om rutiner och principer för valärenden inför 
kommande mandatperiod 

 

 

Peter Lindqvist (M)   Johanna Frunck  
Ordförande  Sekreterare 
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Information om rutiner och principer för valärenden inför kommande 
mandatperiod  

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 39 framgår att på det första sammanträdet med nyvalda 
fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. I valberedningen ska 
samtliga i fullmäktige företrädda partier representeras med en ledamot och en ersättare vardera. Bland 
ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande samt en förste och andre vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla 
valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, 
valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även 
andra val utan föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  

För att underlätta processen med valärenden inför kommande mandatperiod är det viktigt att 
valberedningen och därigenom samtliga partier är presenteras vilka val som ska genomföras och vilka 
förutsättningar som gäller för valen.  

Ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 39 framgår att på det första sammanträdet med nyvalda 
fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. I valberedningen ska 
samtliga i fullmäktige företrädda partier representeras med en ledamot och en ersättare vardera. Bland 
ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande samt en förste och andre vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla 
valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, 
valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även 
andra val utan föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  

För att underlätta processen med valärenden inför kommande mandatperiod är det viktigt att 
valberedningen och därigenom samtliga partier är införstådda i vilka val som ska genomföras och vilka 
förutsättningar som gäller för valen.  

Kommunledningskontoret 
Johanna Frunck 
Kommunsekreterare 
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Storlek på nämnder och styrelse 

Kommunfullmäktige kan det år val till fullmäktige ägt rum besluta att ändra storlek på nämnder eller 
styrelse utan föregående beredning. För kommunstyrelsen gäller dock att antalet ledamöter och antalet 
ersättare ska vara minst fem och antalet förtroendevalda revisorer ska vara minst fem.  

I övrigt är fullmäktige fri att välja storlek på nämnder. Att ta hänsyn till vid beslut om storlek av nämnder 
är att olika former av valteknisk samverkan kan ge olika utslag vid beräkning av fördelning av platser 
beroende på storlek på instans. I det fall man till exempel vill undvika att en plats lottas är det bra att i 
förväg räkna ut hur platserna, utifrån anmäld valteknisk samverkan, skulle fördelas.   

Mandatperiod för nämnder, styrelse och presidier  

Mandatperioden för kommunstyrelsen är enligt kommunallagen fyra år. För övriga nämnder är 
mandatperioderna fria. Det vanliga är att nämnderna väljs på en mandatperiod om antingen ett eller 
fyra år.  
 
I förarbetena till kommunallagen lyfts värdet av kontinuitet och erfarenhetsuppbyggnad som skäl för en 
mandatperiod om fyra år, speciellt för de nämnder med ärenden som innefattar myndighetsutövning 
mot enskild. Skäl för en kortare mandatperiod är framförallt politiska. Det vill säga att man vill 
möjliggöra att fördelningen av platserna kan ändras om samarbetena mellan partierna skiftar.  

Presidierna i nämnderna kan antingen väljas för hel eller del av nämndernas mandatperiod.  

Fördelning av platser och proportionella val  

I Vaxholms stad har val till nämnder och styrelse tidigare genomförts med majoritetsval men där 
platserna fördelats utifrån förväntat resultatet vid tillämpning av proportionellt val.  
 
Rätten att begära proportionella val finns för att säkerställa att en politisk majoritet inte kan utesluta 
övriga partier. Så länge majoritetsval genomförs med en fördelning utifrån förväntat resultat vid 
proportionerligt val finns det inga skäl att begära proportionella val för fördelningen av platser.  

Förvaltningen kan på förfrågan vara partierna behjälpliga med att räkna ut hur fördelningen i nämnder 
skulle se ut vid olika storlek på nämnder och med hänsyn till valteknisk samverkan.  

Val till presidieposter sker alltid genom majoritetsval och proportionellt val kan inte begäras.  

Valteknisk samverkan   
 
Då partiernas eventuella valtekniska samverkan är av vikt för fördelning av platser i nämnder och 
styrelse och dessutom kan ha betydelse inför fullmäktiges beslut om storlek av nämnder är det viktigt 
att valteknisk samverkan anmäls i så god tid som möjligt inför kommande sammanträden med 
valberedningen.  

Kommande val  
Nedan presenteras de valärenden som ska genomföras vid kommunfullmäktiges sammanträden i 
november och december.  
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Nämnder: 
- Kommunstyrelsen (mandatperiod 2023-2026) 
- Barn- och utbildningsnämnden (mandatperiod 2023-01-01 – 2023-12-31 eller 4 år) 
- Socialnämnden (mandatperiod 2023-01-01 – 2023-12-31 eller 4 år) 
- Stadsbyggnadsnämnden (mandatperiod 2023-01-01 – 2023-12-31 eller 4 år) 
- Nämnden för teknik, fritid och kultur (mandatperiod 2023-01-01 – 2023-12-31 eller 4 år) 
- Valnämnden (mandatperiod 2023-01-01 – 2026-12-31 eller 1 år) 
- Överförmyndarnämnden (mandatperiod 2023-2026) – (1) vice ordförande och (1) ersättare 
- Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd (mandatperiod 2023-2026) – (1) vice ordförande, 

(1) ledamot och (2) ersättare 
- Krisledningsnämnd (förslag är att krisledningsnämnd ska vara KS ledamöter och ersättare med 

mandatperiod 2023-2026) 
- Revisionen (mandatperiod 2023-2026)  
- Revisor (1) donationsfonder förvaltade av kommunen (mandatperiod 2023-2026) 
- Arvodeskommitté (mandatperiod 2023-2026) – (en representant från varje parti) 

 
Övriga val: 

- Storsthlm förbundsmöte 2023-2026 – (1) ombud och (1) ombudsersättare 
- Kommuninvest (mandatperiod 2023-01-01 – 2023-12-31 eller 4 år) – (1) ombud och (1) 

ombudsersättare 
- Storstockholms brandförsvar, direktion (mandatperiod 2023-2026) -  (1) ledamot och (1) 

ersättare 
- Östra Sveriges luftvårdsförbund (mandatperiod 2023-01-01 – 2023-12-31 eller 4 år) – (1) 

ledamot och (1) ersättare 
- Svealands kustvattenvårdsförbund (mandatperiod 2023-01-01 – 2023-12-31 eller 4 år) – (1) 

ombud 
- Styrelsen Skärgårdsstiftelsen Stockholms län - (mandatperiod 2023-01-01 – 2023-12-31 eller 4 

år) – (1) ersättare 
- Regionalt skärgårdsråd (mandatperiod 2023-01-01 – 2026-12-31 eller 4 år) – (1) ledamot och (1) 

ersättare 
- Norrvatten förbundsfullmäktige (mandatperiod 4 år) (2) ledamöter och (1) ersättare  

(OBS! ska genomföras i november) 
- Roslagsvatten bolagsstämma (mandatperiod 4 år) – Förslag är att kommunfullmäktiges 

ordförande bör vara ombud vid samtliga bolagsstämmor där kommunen är representerad och 
att vice ordförande är ombudsersättare) 

- Roslagsvatten, styrelse (mandatperiod 4 år – väljs av bolagsstämma) 
- Vaxholmsvatten, styrelse (mandatperiod 4 år – väljs av bolagsstämma) 
- Smeden 3 AB (mandatperiod 4 år – väljs av bolagsstämma) 
- Vasavägen 13 AB (mandatperiod 4 år – väljs av bolagsstämma) 
- Rindö skoltomt AB (mandatperiod 4 år – väljs av bolagsstämma) 
- Styrelsen för Vaxholms fästnings museum (mandatperiod 4 år – väljs av bolagsstämma) 
- NYAB (mandatperiod 4 år – väljs av bolagsstämma 
- Stockholms nordostkommuner (STONO) - (mandatperiod 2023-01-01 – 2023-12-31 eller 4 år) – 

(3) representanter  
- Gode män enligt FBL, jord- och skogsbruksfrågor (2023-2026) – (2) god man 
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- Gode män enligt FBL, tätortsfrågor (2023-2026) – (2) god man 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.   

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-27 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kansliet  
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