






Kommunfullmäktiges beslut § 125/1975

• ”… sedan KDS`fullmäktigegrupp föreslagit kommunfullmäktige 
att arrangera årets fullmäktigecykling onsdagen den 11 juni 
1975 i samarbete med korporationsidrottsförbundet och efter 
överläggning beslutar kommunfullmäktige

• att uppmana fullmäktiges ledamöter att deltaga i av 
korporationsidrottsförbundet anordnad fullmäktigecykling den 11 
juni 1975.



• Hur märker du av att det är en politiskt styrd verksamhet?

• Vet du vem som är ”din” ordförande?

• Vet du vem som är ”din” nämndsekreterare?



Styrelse och nämnder styrs av följande lagar: 

Kommunallagen (KL) 

Förvaltningslagen (FL) 

Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen

Arkivlagen (ArkivL) 

Offentlighets- och sekretesslag (OSL) 

Arbetsmiljölagen (AML) 

Speciallagar med flera (skolan, socialförvaltning, miljö o bygg, rtj osv)  



Styrdokument att följa 

• Kommunfullmäktiges arbetsordning

• Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden

• Reglemente för gemensamma miljö- och byggnadsnämnden

• Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund

• Delegationsordningar med mera med mera



Offentlighetsprincipen ger dig insyn 
Serviceskyldigheten ”ger oss arbete”

• Demokrati tar tid

• Olika ärenden kräver olika 
nivåer i beslutsgången

• Nämnd – ks – kf

• Tjänsteskrivelse

• Evolution 



Arkivering och dokumenthanteringsplan

• Arkivlagen

• Dokumenthanteringsplan fastställs av nämnd/styrelse

• Pappersarkiv



Dokumenthanteringsplan

• Vilka handlingar som finns

• Var de finns

• Hur arkivering ska göras

• Om handlingar ska gallras eller bevaras

• Finessen med dokumenthanteringsplanen: Du får gallra!



• Har du någon dokumenthanteringsplan?

• Vet du var den finns?



Kommunstyrelsen är 
arkivmyndighet

Och tar hand om det som ska bevaras



Dataskyddsförordningen (GDPR)

• Trädde i kraft 25 maj 2018

• Ersätter personuppgiftslagen

• Dataskyddslagen kompletterar utifrån svenska ögon

• Dataskyddsombud – samma hos alla 
personuppgiftsansvariga i vår kommun



Personuppgifter ska hanteras varsamt



• Inventering pågår
• Hur långt har ni kommit?



TYCK INTE
TÄNK INTE
KÄNN INTE

-
LÄS LAGEN



På www.hultsfred.se hittar du bland annat styrdokument 

(reglementen, delegationsordningar med mera), kommunala 

anslagstavlan, politiker och nämnder/bolag/förbund/styrelse,

information om offentlighetsprincipen, hur man överklagar.

Här hittar du bra läsning om dataskyddsförordningen GDPR
https://www.datainspektionen.se

Här hittar du mer att läsa om arkivlagen

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900782.htm

Mall för dokumenthanteringsplan hittar du under

off/mallar/dokumenthanteringsplan

Lathund till tjänsteskrivelse hittar du under

off/mallar/kallelse&sammanträdesprotokoll/lathund

Undrar du över något, kontakta kommunkansliet@hultsfred.se

http://www.hultsfred.se/
https://www.datainspektionen.se/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900782.htm
mailto:kommunkansliet@hultsfred.se

