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Datum

2021-01-19
Diarienummer

VN 2021-00001

Årsredovisning 2020

Förslag till beslut i valnämnden
Valnämnden godkänner årsredovisningen daterad 2021-01-19.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är ett svar på budgetens planering inför året. Resultatet för valnämndens verksamhet
ger ett budgetöverskott på 0,4 mkr.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-19
Årsredovisning 2020, 2021-01-19
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Sofia Jonsson
Administrativ chef
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Valnämndens årsredovisning 2020

Nämnden för Valnämnd
Nämndens årsredovisning 2020
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1 Året som gått
1.1 Viktiga händelser
Viktiga händelser inom verksamheten
Valnämnden har inte genomfört några val under 2020. Valnämnden har genomfört sammanträden och löpande
förvaltningsarbete.
Kommunens valsamordnare har påbörjat en översyn av kommunens valdistriktsindelning inför valet år 2022.
Kommunens valsamordnare har varit delaktig i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps projekt som
arbetar med att ta fram verktyg som kan spetsa valadministrationens arbetsmetoder och instrument för ett säkert
valgenomförande.
Viktiga händelser inom personalområdet
Inget att rapportera då valnämnden inte har personal.
Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19
Valnämnden har inte påverkats av coronaviruset, förutom att årets nationella valkonferens är uppskjuten till år
2021.

1.2 Årets resultat
Utfallsrapport i miljoner kronor
Miljoner kronor

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

1,5

1,7

0,0

Kostnader

-3,2

-2,8

-0,2

Netto

-1,7

-1,1

-0,2

Budget, netto

-3,4

-1,5

-0,6

1,7

0,4

0,4

Intäkter

Avvikelse

Kommentarer till verksamhet och utfall
Resultatet för valnämndens verksamhet ger ett budgetöverskott på 0,4 mkr.
Valnämnden framförde ett mindre budgetbehov till budgetberedningen inför kommunbudget 2020 än vad
utfallet blev. År 2020 var inget valår, såsom 2019 och 2018. Valnämnden bedrev ingen verksamhet utöver sina
sammanträden och löpande administrativa uppgifter år 2020. Kostnader består i arvoden, licenskostnad för
Kaskelot, lokalkostnad för valmaterial och diverse mindre kostnader.
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020
Valnämnden påverkas till största delen av förändringar i vallagen och uppmaningar från Länsstyrelsen.
Regeringen har under året beslutat att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att göra en översyn av och
överväga förändringar i delar av valsystemet. Uppdraget ska redovisas år 2021.
Uppdraget beskrivs i Dir. 2020:30, Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet, och kommittén ska bland
annat:
analysera behovet av ett utpekat ansvar för samordning av säkerhetsfrågor vid val samt behovet av ett system
för rapportering av incidenter vid röstmottagning i syfte att stärka allmänhetens tilltro till valsystemet,
bedöma om skyddet mot olika former av påverkan på väljarna vid röstningen är tillräckligt eller om det kan
stärkas och särskilt föreslå metoder för att motverka förekomsten av s.k. familjeröstning,
utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelställ,
föreslå åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper med svårighet att med nuvarande
röstningsförfarande utnyttja sin rösträtt.

3

Nämnden för Valnämnd
Nämndens årsredovisning 2020

Kungsbacka kommun

3 Uppföljning direktiv
Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som
ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara
ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda
till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört
direktivet.
Fanns inga direktiv år 2020.
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4 Nämndens inriktning
Nämndens arbete utgår från att ge god service och hög tillgänglighet för väljarna i Kungsbacka kommun under
valår.
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5 Ekonomi
5.1 Uppföljning driftbudget
Drift (belopp tkr)
Uppföljningsnivå (belopp i tkr)

Avvikelse
2020

Bokslut 2019

Budget 2020

Bokslut 2020

190 Valnämnden

-1 100

-561

-204

357

Summa

-1 100

-561

-204

357

Kommentarer
År 2019 var ett valår och därmed går det inte att jämföra år 2019 och år 2020.
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Uppföljning av intern kontroll 2020

Förslag till beslut i valnämnden
Valnämnden godkänner uppföljningsrapport av intern kontrollplan för valnämnden 2020 daterad 202101-19.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna
kontrollen är tillräcklig. Enligt kommunens process för intern kontroll ska nämnderna årligen
identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten. Nämndernas internkontrollplaner
och resultatet av årets arbete återrapporteras till valnämnden samtidigt som årsrapporteringen.
Planen för intern kontroll innehåller kommunövergripande risker och tillhörande kontrollpunkter som
ingår i internkontrollplanerna för samtliga nämnder. Valnämndens plan för intern kontroll 2020
återfinns i de kommungemensamma riskerna som berör valnämnden. Valnämnden är berörda av tre
kommungemsamma risker. Efter genomgång av de tre riskerna konstateras att det finns inga
anmärkningar.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-19
Uppföljningsrapport intern kontrollplan, 2021-01-19
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Sedan 2017 arbetar vi i Kungsbacka med internkontroll enligt en gemensam kommunövergripande
modell och med systemstöd (Stratsys) för planering och uppföljning. Arbetet samordnas och stöttas
från kommunledningskontoret av en specialist för kvalitet och internkontroll. Årligen genomförs
riskinventering och riskanalys som leder till planer för granskning i varje nämnd. Enligt
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kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är
tillräcklig och utformad så att en rimlig grad av säkerhet uppnås:
-

efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
eliminering eller upptäckande av allvarliga fel

Risk kan i det här sammanhanget definieras som ”händelser och företeelser som hotar eller hindrar att
uppdrag kan genomföras och att mål för verksamheten nås samt att det sker på avsett och säkert sätt”
Sofia Jonsson
Administrativ chef
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1 Inledning
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna
kontrollen är tillräcklig och utformad så att en rimlig grad av säkerhet uppnås.






efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och
utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av
genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till
kommunstyrelsen.
Nämndens arbete med intern kontroll
Utgångspunkten för valnämndens arbete finns i vallagen. Valnämndens plan för intern kontroll
2020 återfinns i de kommungemensamma riskerna som berör valnämnden. Valnämnden har tre
områden som ska följas upp.
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2 Sammanfattning
Intern kontroll är en årligen återkommande process och är inte statisk, därav granskas ett urval av
samtliga identifierade risker varje år, utifrån bedömning om sannolikhet och konsekvens av
oönskade händelser. Det finns kommunövergripande riskområden som tagits fram centralt och som
varje nämnd ska granska. Risker som rör personalområdet är inte aktuell för valnämnden då
nämndens medarbetare är anställda på kommunledningskontoret. Endast en risk under området
informationssäkerhet och administration berör valnämnden.
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3 Årets arbete med intern kontroll 2020
Ekonom har granskat valnämnden på området ekonomi och administrativ chef har gjort en
uppföljning på om styrning och förvaltning av verksamhetssystemet Kaskelot följer
systemförvaltarmodellen.
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4 Årets riskanalys
4.1 Risker - Till plan
4
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9

12

6

8

3

4

3

4

3

6
1

2

6

7

4

5

3

2

4

2

Sannolikhet

1

2

1

1

2

3

4

Konsekvens

5

Kritisk
Hög
Medel
Låg

4
3
2
1

Hög

2

Medel Totalt: 7

Sannolikhet

Konsekvens

Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per
vecka
Vanligt - exempelvis 1 gång per månad

Allvarlig/stor inverkan (så stor att den
inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som besvärande för
berörda intressenter och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten av berörda
intressenter och kommunen)
Försumbar (obetydlig för berörda
intressenter och kommunen)

Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per
år
Osannolik (risken är praktiskt taget
obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10
år
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Kategorier

Risknumm
er

Personal

Ekonomi

Informationssäkerh
et och
administration

Risker

Till plan

1

Kommunövergripande risk: Bristande efterlevnad av
semesterlagen

Ja

2

Kommunövergripande risk: Processen för avslut av
anställning säkerställer inte att alla behörigheter till
system, lokaler och andra tillgångar avslutas.

Ja

3

Kommunövergripande risk: Manuella betalningar

Ja

4

Kommunövergripande risk: Redovisning av
representation

Ja

5

Kommunövergripande risk: Styrning och förvaltning
av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte
systemförvaltarmodellen.

Ja

6

Kommunövergripande risk: Bristande kännedom om
och efterlevnad av krav* på tillgänglighet och service

Ja

7

Kommunövergripande risk: Bristande styrning av
förändring av verksamhetsprocesser och system

Ja

4.2 Risker - Ej till plan
Kategorier

Risker

Anledning till att risk ej tas till plan

Verksamhet

Bemanning av
vallokalen och
röstmottagningslo
kal

Inte aktuellt år 2020.

Vallokaler ej
tillgängliga

Inte aktuellt år 2020.

Risk att röster inte
blir korrekt och
komplett räknade
och rapporterade

Inte aktuellt år 2020.
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5 Resultat av genomförd granskning
5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten
Valnämndens ekonom har konstaterat att det inte finns några manuella betalningar samt redovisning
av representation.
Administrativ chef har konstaterat att det finns en aktuell förvaltningsplan för verksamhetssystemet
Kaskelot år 2020. Alla roller för verksamhetssystemet är utsedda dvs systemförvaltare,
budgetansvarig med flera. Avtalsuppföljning har skett under år 2020 då avtalsperioden löper ut
2020-12-31.

5.2 Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.

5.3 Resultat av annan granskning
Valnämnden har inte haft någon annan granskning under året förutom årlig granskning av
kommunrevisionen där valnämnden inte fick några anmärkningar.
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6 Synpunktshantering och förbättringsarbete
Synpunktshantering är ett verktyg i vårt systematiska förbättringsarbete. Avvikelsehantering och
förbättringsarbete ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i
speciallagstiftning.

6.1 Kommentaren
Fördelning av inkomna synpunkter 2020-01-01 -- 2020-12-31
Klagomål

0

Beröm

0

Förslag till förbättring

0

Totalt antal inkomna synpunkter

0

Varav anonyma

0

Varav politiska

0

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande

0

Inkommit via kungsbacka.se

2017

2018

2019

2020

Ställ en fråga

0

Felanmälningar

0

Analys
Valnämnden har inte fått in några kommentarer eller synpunkter under året.

6.2 Övrig synpunktshantering
Analys
Finns ingen övrig synpunktshantering.

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020
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Underlag till kommunbudget 2022

Förslag till beslut i valnämnden
Valnämnden godkänner ”Underlag till kommunbudget 2022” daterad 2021-02-04.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska redogöra för större förändringar och utmaningar som kan påverka budget för 2022.
Det är val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige år 2022.
Arbetet med framtagandet av budget 2022 grundar sig på tidigare års utfall från 2018 och 2019 års val
och ett antal nya kända faktorer.
Ytterligare medel behövs jämfört med 2018 och 2019 års val på grund av att flertal olika faktorer:
Kommunfullmäktige kommer med största sannolikhet att föreslå Länsstyrelsen att fatta beslut om att
införa ytterligare fyra valdistrikt vilket medför en merkostnad.
Valet år 2022 kräver fler valsedelställ och valsedlar än tidigare år och det har föreslagits att
valförrättare ska få fler arbetsuppgifter i vallokalen. Det innebär att man måste utöka antalet
valförrättare per valdistrikt från minst fem personer till minst sex personer.
Inför varje val justeras arvodena till alla berörda som arbetar med valet, exempelvis röstmottagare. Det
är i dagsläget inte bestämt vilken uppräkning som ska ske men det rör sig om ca 1,5 % per år från det
att senaste valet genomfördes.

Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-19
Rapport ”Underlag till kommunbudget 2022”, 2021-02-04
Beslutet skickas till
Budgetberedningen
1 (2)
Kungsbacka kommun
Sofia Jonsson
0300 83 46 76

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beskrivning av ärendet
Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté med uppdrag att överväga vissa frågor som rör
valsystemet i syfte att stärka skyddet mot manipulationer av val. 2020 års valutredning har den 27
januari 2021 överlämnat ett första delbetänkande.
Delbetänkandet föreslår att väljare med funktionshinder eller liknade har rätt att få hjälp bakom
valskärmen. Här skärps reglerna så att hjälpen ska ges antingen av en röstmottagare eller av en annan
person i närvaro av en röstmottagare. Det innebär en ny uppgift för valförrättarna.
Reformen med avskärmningar av valsedelställ har bara tillämpats en gång hittills, vid valet till
Europaparlamentet 2019. Utvärderingar visar att väljarna ansåg att avskärmningarna positivt
påverkade skyddet av valhemligheten. Avskärmningarna kräver samtidigt mer arbete av
röstmottagarna, som ska kontrollera ordningen bland valsedlarna. Detta kommer att bli än mer
påtagligt i samband med 2022 års allmänna val då antalet valsedlar är mycket större än vid val till
Europaparlamentet. För att underlätta för röstmottagarna att hålla ordning i valsedelställen föreslås att
valnämnderna får hela ansvaret för utläggningen av valsedlar bakom avskärmningarna. Partierna ska
därigenom inte längre lägga ut sina valsedlar med kandidatnamn men ska fortsatt leverera dem till valoch röstningslokalerna.
Utredningen föreslår att en mer ingående utvärdering av reformen med avskärmningar av
valsedelsställen bör göras i samband med 2022 års allmänna val
Utredningen nämner förstärkta statsbidrag inför 2022 års allmänna val med anledning av reformen
med avskärmningar av valsedlarna. I dagsläget finns det ingen uppskattning på vad det innebär i
statsbidrag och budgeten är därför baserad på 2018 års nivå på statsbidraget (1,5 mkr). Valnämnden
bedömer att en budget på 2,3 mnkr behövs för att kunna genomföra valet. Det innebär att budgeten
behöver utökas med 0,5 mkr utöver de 1,8 mkr som är avsatta i flerårsplanen.
Hela valutredningen ska presenteras hösten 2021.
Kungsbacka kommun växer vilket påverkar indelningen av kommunens valdistrikt. Vid valen 2018
och 2019 fanns det 43 stycken valdistrikt och rekommendationen är att det ska vara mellan 1000-2000
röstberättigade per distrikt. Efter en översyn av valdistrikten kan man konstatera att sju stycken
valdistrikt är nära gränsen på 2000 röstberättigade. Det innebär att några valdistrikt måste delas
alternativt ändra gränser på befintliga valdistrikt.
Sofia Jonsson
Administrativ chef

2021-02-04

Kungsbacka kommun

Underlag till kommunbudget 2022
Valnämnd

www.kungsbacka.se

Nämnden för Valnämnd

Kungsbacka kommun

1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2022,
Plan 2023-2024
Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2022, Plan 2023-2024
År 2022 är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.
Arbetet med framtagandet av budget 2022 grundar sig på tidigare års utfall från 2018 och 2019 års
val och ett antal nya kända faktorer. Valnämnden bedömer att en budget på 2,3 mnkr behövs för att
kunna genomföra valet. Det innebär att budgeten behöver utökas med 0,5 mkr utöver de 1,8 mkr
som är avsatta i flerårsplanen.
Ytterligare medel behövs på grund av ett flertal olika faktorer.
Kommunfullmäktige kommer med största sannolikhet att föreslå Länsstyrelsen att fatta beslut om
att införa ytterligare minst fyra valdistrikt, vilket medför en merkostnad. Vid valen 2018 och 2019
fanns det 43 stycken valdistrikt och rekommendationen är att det ska vara mellan 1 000 - 2 000
röstberättigade per distrikt. Efter en översyn av valdistrikten kan vi konstatera att sju stycken
valdistrikt är nära gränsen på 2 000 röstberättigade. Det innebär att några valdistrikt måste delas
alternativt att gränser på befintliga valdistrikt behöver ändras.
Valet år 2022 kräver fler valsedelställ än tidigare år och valförrättare kommer att få fler
arbetsuppgifter i vallokalen. De ska ansvara för att dela ut alla valsedlar i valsedelställen samt att ha
kontinuerlig översyn av valställen. Det finns även ett förslag på att valförrättare ska vara närvarande
vid så kallad familjeröstning. Det innebär att man måste utöka antalet valförrättare per valdistrikt
från minst fem personer till minst sex personer.
Inför varje val justeras arvodena till alla berörda som arbetar med valet, exempelvis röstmottagare.
Det är i dagsläget inte bestämt vilken uppräkning som ska ske men det rör sig om ca 1,5 % per år
från det att senaste valet genomfördes.

1.1 Omvärlden
Nämndens omvärldsanalys
Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté med uppdrag att överväga vissa frågor som rör
valsystemet i syfte att stärka skyddet mot manipulationer av val. 2020 års valutredning har den 27
januari 2021 överlämnat ett första delbetänkande. Hela valutredningen ska presenteras hösten 2021.
Delbetänkandet föreslår att väljare med funktionshinder eller liknade har rätt att få hjälp bakom
valskärmen. Här skärps reglerna så att hjälpen ska ges antingen av en röstmottagare eller av en
annan person i närvaro av en röstmottagare. Det innebär en ny uppgift för valförrättarna.
Reformen med avskärmningar av valsedelställ har bara tillämpats en gång hittills, vid valet till
Europaparlamentet 2019. Utvärderingar visar att väljarna ansåg att avskärmningarna positivt
påverkade skyddet av valhemligheten. Avskärmningarna kräver samtidigt mer arbete av
röstmottagarna, som ska kontrollera ordningen bland valsedlarna. Detta kommer att bli än mer
påtagligt i samband med 2022 års allmänna val då antalet valsedlar är mycket större än vid val till
Europaparlamentet. För att underlätta för röstmottagarna att hålla ordning i valsedelställen föreslås
att valnämnderna får hela ansvaret för utläggningen av valsedlar bakom avskärmningarna. Partierna
ska därigenom inte längre lägga ut sina valsedlar med kandidatnamn men ska fortsatt leverera dem
till val- och röstningslokalerna.
Underlag till kommunbudget 2022
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Nämnden för Valnämnd

Kungsbacka kommun

Utredningen föreslår att en mer ingående utvärdering av reformen med avskärmningar av
valsedelsställen bör göras i samband med 2022 års allmänna val.
Utredningen nämner förstärkta statsbidrag inför 2022 års allmänna val med anledning av reformen
med avskärmningar av valsedlarna. I dagsläget finns det ingen uppskattning på vad det innebär i
statsbidrag och budgeten är därför baserad på 2018 års nivå på statsbidraget (1,5 mkr).

Underlag till kommunbudget 2022
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Valnämnd

Datum

1 (1)

2020-11-23

§ 18
Dnr 2020-00016
Valnämndens sammanträdestider 2021
Beslut
Valnämnden beslutar följande sammanträdesdagar för 2021:
22 februari, 10 maj, 13 september, 22 november
Valnämndens sammanträden börjar klockan 16.30
Valnämnden beslutar att frågan om sammanträdestid tas upp på nytt på februari
sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden fastställer varje år, kommande års sammanträdesdagar. Förslag till
sammanträdesdagar för år 2021 följer tidigare års sammanträdesstruktur. I
planeringen av sammanträdesdagarna har även hänsyn tagits till kommunens tidplan
för ekonomiska uppföljningar.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2020-10-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy Bech (SD) yrkar att sammanträdestiden ändras till klockan 17.00.
Kristina Rasmussen (V) instämmer i Tommy Bechs (SD) yrkande.
Ordförande (S) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägget
att frågan om sammanträdestid tas upp på nytt på februari sammanträdet.

Beslutsgång
Ordförande (S) ställer förslagen mot varandra och finner att valnämnden beslutar
enligt ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, valsamordnare

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Nyhetsbrev för kommuner
Datum

Utgåva

2021-01-28

2021:1V

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:1V
Det här nyhetsbrevet innehåller:


Året före valåret är här!



Valutredningen har presenterat sitt första delbetänkande



Val till Sametinget 16 maj 2021

Året före valåret är här!
2020 har varit ett speciellt år för oss alla och vi vill börja med att tacka er för det goda
samarbete som vi haft. Nu går vi in i en allt intensivare period, året före valåret med mycket
som ska hända. Från Valmyndighetens sida ser vi fram emot en rad aktiviteter som ska
genomföras, allt från lanseringen av ett nytt valdatasystem till utveckling av material, rutiner
och information. Vi vill önska er alla ett gott nytt året-före-valet-år och hoppas att vi kan ses
på den gemensamma konferensen för valadministrationen den 21-22 september.

Valutredningen har presenterat sitt första delbetänkande
Valutredningen 2020 presenterade igår, den 27 januari, delbetänkandet Förstärkt skydd för
väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7). Genom delbetänkandet föreslås att vissa
lagändringar träder i kraft inför valen 2022. Övriga delar av utredningen ska presenteras den
15 oktober 2021. Från Valmyndighetens sida följer vi utredningen och kommer behandla
eventuella förändringar i utbildningsmaterial och ställningstaganden inför valen.
Som bilaga till detta nyhetsbrev följer en artikel från utredningens ordförande, Lena HjelmWallén.
Delbetänkandet och regeringens pressmeddelande finns att läsa här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/forstarkt-skydd-for-valjarna-vidrostmottagningen/

Val till Sametinget 16 maj 2021
Val till Sametinget hålls vart fjärde år, den tredje söndagen i maj. Ansvariga valmyndigheter
är Sametinget, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Valmyndigheten. Kommunerna har inget
formellt ansvar för valarbetet men det kan vara bra att känna till att röstkorten, som också är
ett ytterkuvert för brevröstning, och allt material som behövs för att rösta skickas omkring
den 16 april till de samer som är upptagna i den slutliga röstlängden. Vallokaler kommer att

www.val.se
valadm@val.se
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Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2021-01-27

finnas på 24 orter i landet, där Sametinget bedömt att flest samer vistas. Mer information,
både på svenska och på samiska finns på val.se och på sametinget.se.
Information om valet som röstningssätt, vallokaler, instruktionsfilmer, partier och
kandidater finns på val.se. Informationen finns på svenska och på fyra samiska språk.
I samband med att röstkortet distribueras i mitten på april startar en informationskampanj.
Den kommer att gå i utvald media och syftar till att uppmärksamma de röstberättigade på
valet och var man hittar mer information.
Sprid gärna denna information vidare till de i kommunen som arbetar med
minoritetspolitiska frågor. Det kan särskilt vara intressant för de kommuner som ingår i
förvaltningsområdet för samer, har röstning på sin ort eller i övrigt har många samiska
invånare.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen
Det gäller att vara rädd om valens demokratiska legitimitet. Tilliten till valens
förmåga att säkerställa korrekta valresultat är helt avgörande, vilket inte minst
visats i USA denna höst. Kommunerna och de lokala valnämnderna med sina
tusentals röstmottagare är mycket viktiga för att väljarna ska kunna rösta under
välkomnande och trygga former.
Även om det svenska valsystemet är robust och i stort sett fungerar väl finns
vissa svagheter som bör åtgärdas. 2020 års valutredning har därför fått
regeringens uppdrag att göra en översyn av delar av valsystemet, och
överlämnade ett första delbetänkande till justitieminister Morgan Johansson den
27 januari i år.
Utredningen började sitt arbete under senvåren 2020 och snabbstartade med
några frågor som det ska vara möjligt att genomföra redan inför 2022 års val.
Förslagen berör i hög grad den lokala valadministrationen och röstmottagarnas
mycket viktiga arbete.
En fråga som många valnämnder brottats med gäller att fler väljare än en
uppehåller sig bakom valskärmen, ofta för att en väljare känner sig osäker men
ibland också för att en familjemedlem eller vän vill ta sig rätten att kontrollera
den de hjälper bakom skärmen. Sådan grupp/familjeröstning är inte tillåten. En
tydligare lagreglering av valhemligheten föreslås, nämligen ”att varje väljare ska
vara ensam bakom en valskärm och själv göra i ordning sina röster”.
Väljare med funktionshinder eller liknade har dock rätt att få hjälp bakom
valskärmen. Här skärps reglerna så att hjälpen ska ges antingen av en
röstmottagare eller av en annan person i närvaro av en röstmottagare. För en
person som på detta sätt hjälper en väljare införs en tystnadsplikt, vilket redan
gäller för röstmottagarna.
Även om det är ovanligt med oordning i svenska val- och röstningslokaler har
det rapporterats om allt fler incidenter under senare tid och att valsedlar flyttas
om eller tas bort från valsedelställen. Här krävs att röstmotagarena får större
befogenheter än att som idag bara ge anvisningar till den som stör ordningen
eller att besluta att hela lokalen ska stängas tillfälligt. Vi anser att röstmottagarna
ska ges rätten att tillfälligt kunna avvisa den som stör röstmottagningen. Men att
avlägsna en person från platsen ska inte göras av röstmottagarna, det ska göras
av polis eller ordningsvakt.
Att röstningslokaler ska vara en fredad miljö för valpropaganda är en
självklarhet, men ibland blir det en diskussion om området utanför. Även om
valnämnder ofta efterfrågan exakta regler om detta anser utredningen att det
inte går att ge. Det måste vara flexibelt utifrån de lokala förutsättningarna och
bli upp till valnämnderna att besluta om. Vi tydliggör dock att förbudet mot
propaganda även ska omfatta ett område utanför ett röstmottagningsställe och
att det är valnämnderna som beslutar om detta. För att underlätta god ordning
är det lämpligast att partiernas valsedelsutdelning äger rum utanför detta
1

område. Vi förutsätter att samråd om detta sker med partierna lokalt så att
traditionen med valsedelsutdelning utanför vallokalerna kan fortsätta. Att
valsedelsutdelare i god samverkan står utanför vallokalen ser många som en
markering att valrörelsen är över och det som återstår är väljarnas röstning som
fäller avgörandet i vårt demokratiska val.
Reformen med avskärmningar av valsedelställ har bara tillämpats en gång
hittills, vid valet till Europaparlamentet 2019. Utvärderingar visar att väljarna
ansåg att avskärmningarna positivt påverkade skyddet av valhemligheten.
Avskärmningarna kräver samtidigt mer arbete av röstmottagarna, som ska
kontrollera ordningen bland valsedlarna. Detta kommer att bli än mer påtagligt i
samband med 2022 års allmänna val då antalet valsedlar är mycket större än
vid val till Europaparlamentet. För att underlätta för röstmottagarna att hålla
ordning i valsedelställen föreslår vi att valnämnderna får hela ansvaret för
utläggningen av valsedlar bakom avskärmningarna. Partierna ska därigenom
inte längre lägga ut sina valsedlar med kandidatnamn (s.k.namnvalsedelar),
men ska fortsatt leverera dem till val- och röstningslokalerna.
Utredningen delar kommunernas bedömning om behov av förstärkta
statsbidrag inför 2022 års allmänna val med anledning av reformen med
avskärmningar av valsedlarna. För röstmottagarna föreslås en förstärkt
utbildning med tanke på deras nya uppgifter. Utredningen föreslår att en mer
ingående utvärdering av reformen med avskärmningar av valsedelsställen bör
göras i samband med 2022 års allmänna val. I det sammanhanget kan även
frågan om hur det stora antalet valsedlar ska hanteras i framtiden.
Frågor om val ska helst beslutas i enighet. Jag är därför glad att konstatera
att utredningen, som är sammansatt av representanter från riksdagens samtliga
partier, är enig om de förslag som presenteras i detta delbetänkande.
Lena Hjelm-Wallén
Ordförande i 2020års valutredning
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STÄLLNINGSTAGANDE
Datum

Dnr

2020-10-23

2 00 132-20/98221

Ställningstagande avseende anmälan om samtycke till
kandidatur
1

Sammanfattning

Valmyndigheten gör bedömningen att en anmälan om samtycke till kandidatur ska innehålla
följande uppgifter för att anses vara komplett:






Förnamn
Efternamn
Personnummer eller i förekommande fall födelsetid
Verifikation av identitet genom egenhändig underskrift
Det specifika parti som anmälaren samtycker till kandidatur för

En anmälan bör även innehålla anmälarens kontaktuppgifter.
För att samtycke ska registreras ska en komplett anmälan om samtycke ha inkommit till
aktuell valmyndighet senast fredagen före valdagen.

2

Frågeställning

Vilka formkrav ska gälla för en anmälan om samtycke till kandidatur och ska anmälan avse
ett särskilt parti för att anses komplett?
När ska en anmälan senast vara komplett för att kunna registreras?

3

Gällande rätt m.m.

Av 2 kap. 20 § vallagen (2005:837) framgår följande av relevans för detta ställningstagande.
Den som kandiderar för ett parti som har anmält sitt deltagande i ett val ska skriftligen ha
samtyckt till kandidaturen. Ett sådant samtycke ska ges in till den centrala valmyndigheten
eller, i den utsträckning som regeringen bestämmer, länsstyrelsen senast fredagen före
valdagen.
Av 6 kap. 3 § framgår bl.a. att varje kandidatnamn ska identifieras så att det framgår vem
som avses.
Av 21 § förvaltningslagen (2017:900) framgår att en handling ska bekräftas av avsändaren
om myndigheten anser att det behövs.
Postadress: Box 12191, 102 25 Stockholm
Telefon: 010-57 57 000 www.val.se
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Av prop. 2013/14:48 s. 67 ff framgår bl.a. följande. Det är av stor vikt att de anmälningar av
samtycken som kommer in till valmyndigheterna innehåller tillräckligt med information för
att det ska vara möjligt att identifiera den som lämnar samtycket. En anmälan bör innehålla
uppgift om personnummer för att det ska vara möjligt att säkert identifiera anmälaren. Även
andra uppgifter, t.ex. kontaktuppgifter, bör lämnas för att valmyndigheterna vid behov ska
kunna begära kompletteringar. En anmälan bör vidare lämnas i sådan form att det skapas
förutsättningar för att myndigheten ska kunna verifiera vem anmälan härrör från. Det kan
t.ex. ske genom att kandidaten egenhändigt undertecknar en anmälan som lämnas i
pappersform. Det bör dock inte ställas upp något formellt krav på egenhändigt
undertecknade. I den mån myndigheterna använder sig av elektroniska förfaranden kan
uppgiftslämnarens identitet verifieras t.ex. genom användande av avancerad elektronisk
signatur.
Den som kandiderar för ett parti som anmält sitt deltagande i ett val ska skriftligen ha
samtyckt till kandidaturen. För att få avsedd verkan och kunna förhindra att en person blir
nominerad för ett annat än ”sitt eget” parti, bör samtycket avse ett visst parti. Vidare
framgår även uttryckligen att kandidaten i anmälan också bör ange för vilket parti samtycket
gäller.
Vidare framgår bl.a. följande av relevans för frågan om när anmälan ska anses vara komplett.
Det är av största vikt att den som gör en anmälan om samtycke nära inpå valdagen är noga
med att se till att anmälan är komplett. Om en anmälan om samtycke är ofullständig kan
svårigheter uppstå när uppgifterna om vilka personer som är valbara för de olika partierna
ska göras tillgängliga för väljarna före valet. Det framstår inte som rimligt att
valadministrationen ska behöva efterforska vilken person som avses med en anmälan och
begära kompletteringar efter den senaste tidpunkt då anmälan får lämnas in (s. 75 f).

4

Bedömning

4.1

Formkrav

För att en anmälan om samtycke ska anses komplett anser Valmyndigheten, att anmälan ska
innehålla följande personuppgifter:
4.1.1

Förnamn och efternamn

Det finns inga formella krav på att kandidera under det namn som framgår av
folkbokföringen. Kravet är att kandidaten ska identifieras så att det framgår vem som avses
(6 kap. 3 § vallagen). Det förekommer att kandidater kandiderar under annat namn än vad
som framgår av folkbokföringen. I normalfallet är det smeknamn eller förkortningar såsom
Bosse eller Anki. I fall där uppgifterna om namn på anmälan uppenbart inte
överensstämmer med personnumret bör dock detta kontrolleras med anmälaren. Om
anmälaren utan godtagbar anledning exempelvis använt en annan persons namn kan det
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finnas skäl att anse att anmälan inte är komplett, med hänvisning till bestämmelsen ovan.
Alltför stora avvikelser mellan de personuppgifter som lämnats i anmälan och de uppgifter
som framgår av folkbokföringen får alltså anses innebära att det föreligger brister i anmälan,
främst avseende vilken kandidat anmälan faktiskt avser. Bristerna bör hanteras som att det
föreligger behov av komplettering, se vidare 4.2.
4.1.2

Personnummer eller i förekommande fall födelsetid

Valmyndigheten konstaterar att även unionsmedborgare som enligt 5 § andra stycket
folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras här har möjlighet att kandidera i val till
kommun- och regionfullmäktige samt till Europaparlamentet. Dessa medborgare saknar i
normalfallet svenskt personnummer och bör därför istället ange födelsetid.
4.1.3

Verifikation av identitet genom egenhändig underskrift

För att i möjligaste mån säkerställa att kandidaten står bakom sin anmälan ska hens identitet
verifieras. För närvarande saknas förutsättningar att verifiera anmälningar om samtycken på
annat sätt än genom egenhändig underskrift. Anmälan ska därför vara undertecknad, se
vidare under 4.1.5. Kravet på egenhändig underskrift kan frångås om och när det blir möjligt
att verifiera anmälan om samtycke elektroniskt eller på annat sätt.
4.1.4

Det specifika parti som anmälaren samtycker till kandidatur för

Ett samtycke till kandidatur förutsätter även att det finns ett parti att kandidera för. Utöver
personuppgifter måste därför en anmälan om samtycke även innehålla uppgift om parti.
Frågan uppkommer då vilka krav som bör ställas på uppgift om parti.
Valmyndigheten konstaterar att det finns uttryckligt stöd i lag och förarbete för att ett
samtycke ska avse ett visst parti. Bestämmelsen måste därför tolkas som att ett samtycke ska
avse ett specifikt parti.
4.1.5

Övrigt

En anmälan ska omfatta nödvändiga personuppgifter och uppgift om parti. En anmälan
gäller en viss kandidat för ett visst parti. Det finns dock inget hinder mot att en kandidat
anmäler samtycke för flera partier. Varje ärende om anmälan får dock endast avse ett parti.
Anmälan kan ges in som original eller kopia, även som elektronisk kopia. I de fall det finns
tveksamheter kring avsändarens identitet kan den mottagande myndigheten begära en
bekräftelse från avsändaren. En sådan bekräftelse kan lämnas på olika sätt, t.ex. genom en
namnteckning i original. Det viktiga är att de tveksamheter om avsändarens identitet som
finns kan elimineras på ett tillförlitligt sätt. I normalfallet kan dock en kopia eller en
elektronisk kopia godtas.
För att underlätta skyndsam begäran om kompletteringar bör anmälan även innehålla
kontaktuppgifter i form av e-postadress eller telefonnummer.
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I det fall en anmälan saknar någon av de uppgifter som framgår ovan, eller om någon eller
några av uppgifterna uppenbart inte är samstämmiga, ska anmälaren ges möjlighet att
komplettera anmälan, se 4.2
4.2

Komplettering av anmälan om samtycke

Utöver de skäl som framgår av förarbetena kan även tilläggas att det skulle möta avsevärda
administrativa hinder att hantera kompletteringar efter den angivna tidpunkten.
Valmyndigheten konstaterar vidare att en anmälan om samtycke ska göras senast fredagen
före valdagen. Med anledning av närheten till valdagen anser Valmyndigheten
sammanfattningsvis att det inte kan anses rimligt att kompletteringar ska kunna göras efter
denna tidpunkt. En anmälan som inte är komplett senast fredagen före valdagen ska således
inte registreras som ett samtycke. En sådan anmälan bör vidare avvisas med hänvisning till
brister som medför att anmälan inte kan ligga till grund för registrering.
En anmälan kan anses komplett även om uppgifterna lämnats på annat sätt än genom därför
avsedd blankett.
____________________________
Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning
i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet men vägledande för
valadministrationen. Detta ställningstagande har beslutats av Valmyndighetens nämnd.
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Ställningstagande avseende avskärmning av platsen för
valsedlar
1

Sammanfattning

Vid ett röstmottagningsställe ska det finnas en lämplig avskärmad plats med valsedelställ.
Det är valnämnden som bestämmer hur valsedelställen ska ställas i lokalen för att utgöra ett
effektivt skydd mot insyn. Så långt som möjligt ska samma typ av avskärmning användas i
alla kommunens röstmottagningslokaler.
För en ”lämplig avskärmad plats” gäller att den ska vara skyddad från insyn från andra
personer i lokalen, samtidigt som röstmottagarna kan hålla ordning i valsedelställen. En
tillräcklig avskärmning är valsedelställ omslutet av en skärm på ett bord. Avskärmningen
måste anpassas efter lokala behov och förutsättningar men följande krav bör uppfyllas.




2

Avskärmningen ska inte försvåra väljarens möjligheter att läsa texten på valsedlarna
Valsedelställen och skärmarna ska placeras så att ingen insyn kan ske framifrån eller
från sidan
Det måste finnas åtminstone ett avskärmat valsedelställ som är så placerat att det går
att nå med rollator, rullstol och liknande hjälpmedel

Frågeställning

Frågan har uppkommit hur en avskärmning av platsen för tillhandahållande av valsedlar bör
utformas.

3

Gällande rätt m.m.

Av 8 kap. 2 § vallagen (2005:837) framgår att det i anslutning till ett röstmottagningsställe
ska ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlarna kan läggas ut. Om en sådan plats inte
kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen.
I författningskommentaren1 säger regeringen: ”I bestämmelsen regleras inte i detalj hur
avskärmningen ska utformas. Det kan göras på skilda sätt, allt utifrån de förutsättningar som
gäller för de olika röstmottagningsställena. För att kravet ska vara uppfyllt krävs att
valsedelstället effektivt skyddas från insyn från andra väljare så att en väljare kan välja sina
valsedlar utan påverkan och insyn från andra väljare. I kravet på avskärmning ligger inte att
platsen ska utformas med draperi eller liknande som möjliggör ett fullständigt insynsskydd.
Avskärmningen bör anpassas så att den skyddar platsen från insyn från andra personer i
lokalen. Samtidigt bör den utformas så att det är möjligt för röstmottagarna att fullgöra sitt
uppdrag att upprätthålla ordningen bland valsedlarna.”.

1

Regeringens proposition 2017/18:286 ang. Stärkt skydd för valhemligheten, s. 32
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Vallagens regler avseende att valsedelställen ska avskärmas tillämpandes för första gången
vid Europaparlamentsvalet 2019. Efter detta val fattade Valprövningsnämnden beslut i två
avgöranden med anledning av överklagande mot Valmyndighetens beslut att fastställa
valresultatet. Till grund för dessa överklaganden låg påståenden om att valsedelställ inte varit
avskärmade på ett korrekt sätt i Stockholms stad och Gävle kommun (VPN 2019:41 och
2019:47). I sina respektive yttranden redogjorde kommunerna för vilken typ av avskärmning
som använts. Det var i båda fall en skärm som omslutit valsedelställen och valsedelställen
och bordskärmarna hade placerats så att ingen insyn kunnat ske framifrån eller från sidan.
Valprövningsnämndens bedömning var att det inte förkommit någon avvikelse från
föreskriven ordning i något av fallen.

4

Valmyndighetens bedömning

4.1

Valnämnden ansvarar för avskärmning

Det är valnämnden som beslutar hur valsedelställen ska avskärmas och vilken typ av
avskärmning som ska användas. Valnämnden ska sträva efter att så långt som möjligt
använda samma typ av avskärmning i alla kommunens röstmottagningslokaler. I beslutet av
hur avskärmningen ska utformas finns ett antal aspekter att ta hänsyn till vilka tas upp
nedan.
4.1.1

Avskärmning placerad på bord

Valsedelställ som innesluts av en skärm som står på ett bord är en tillräcklig avskärmning
anser Valmyndigheten med hänsyn till vad som sägs i författningskommentaren och VPN:s
avgöranden. Givetvis kan det i någon röstmottagningslokal finnas behov av en annan typ av
avskärmning för att ge ett effektivt insynsskydd.
Ytterligare en anledning att välja en typ av avskärmning som står på ett bord är att det
underlättar för röstmottagarna som ansvarar för ordningen bland valsedlarna, då de enkelt
kan se om en väljare befinner sig vid valsedelställen.
4.1.2

Tillräckligt ljusinsläpp

Det är av vikt att beakta att avskärmningen av valsedelställen kan begränsa ljusinsläppet och
göra det svårare att läsa texten på valsedlarna. Det bör av denna anledning inte vara ett tak
på avskärmningen som riskerar att skugga valsedlarna. Det innebär också att avskärmningen
inte kan vara för hög. Den behöver emellertid vara tillräcklig hög för att den som går förbi
inte ska kunna se över kanten. Allt detta givet att inte valnämnden ordnar med någon form
av extra belysning.
4.1.3

Skydd mot insyn

Valnämnden bestämmer hur valsedelställen med avskärmning ska ställas i varje lokal för att
utgöra ett effektivt skydd mot insyn från andra personer i lokalen, samtidigt som
röstmottagarna kan fullgöra sitt uppdrag att upprätthålla ordningen bland valsedlarna.
Valmyndigheten anser det värt att notera att det framgår av regeringens kommentar till
8 kap. 2 § vallagen att det inte finns ett krav på ett fullständigt insynsskydd.
För att förhindra insyn från andra röstande som står i kö för att komma fram till
valsedelställen rekommenderas att avskärmningen i kanterna är utformad så att skärningen i

2(3)

STÄLLNINGSTAGANDE
Datum

Dnr

2020-04-24

2 00 63-20/98221

överkant är rak. För att avskärmningen inte ska ramla av bordet är det bra om kanterna går
att vika in och sätta fast i bordet. Avskärmningen som sådan innebär att en kö kan bildas
och för att förtydliga var kön börjar kan det vara lämpligt med markeringar på golvet.
Eftersom det vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige används flera valsedelställ
är det bra om avskärmningen är längre vid sidorna än valsedelställen för att förhindra insyn
från sidan.
4.1.4

Placering av ett eller flera valsedelställ med avskärmning

Om det i lokalen ska ställas upp flera uppsättningar av valsedelställ ska dessa inte ställas för
nära varandra för att undvika insyn mellan avskärmningarna. Antalet partier som ställer upp i
val och som vill ha sina valsedlar utlagda avgör hur många valsedelställ som behöver få plats
bakom avskärmningen.
Syftet med avskärmningen är att förstärka valhemligheten, men reglerna om avskärmningar
får samtidigt inte leda till försämringar av tillgängligheten för t.ex. personer med
funktionsnedsättning. Valsedelställen måste placeras så att den som är funktionsnedsatt kan
ta valsedlar. En fördel är om valsedelställen kan ställas mot en vägg, med avskärmningen
utåt, för att minska insynen. De måste då ställas så att det är möjligt att komma fram med en
rullstol, rollator eller liknande hjälpmedel.
4.1.5

Utdelning av valkuvert

De avskärmade valsedelställen ersätter inte valskärmarna. Väljaren ska gå bakom en
valskärm och göra i ordning sin röst för att skydda sin valhemlighet. För att undvika att det
avskärmade valsedelstället används som valskärm rekommenderar Valmyndigheten att
utdelning av valkuvert görs efter det att väljaren tagit sina valsedlar.
4.2

Utlandsmyndigheter

Detta ställningstagande gäller även för röstmottagning vid utlandsmyndigheter.

Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning
i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet men vägledande för
valadministrationen. Detta ställningstagande har beslutats av Valmyndighetens nämnd.
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Ställningstagande angående tidsramar för ambulerande
röstmottagning
1

Sammanfattning

Ambulerande röstmottagning infördes som ett komplement till budröstning för att ge alla
väljare så likartade förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt, samtidigt som
valsäkerheten upprätthålls på en godtagbar nivå.
Valnämnden behöver planera den ambulerande röstmottagningen under valperioden och ha
god beredskap för möjligheten att boka röstmottagare, också under valhelgen och särskilt på
valdagen. Väljare ska kunna kontakta valnämnden på vardagar dagtid under valperioden för
att boka röstmottagare.
Valnämnden har mandat att fatta beslut om hur sent på valdagen en väljare kan få hjälp av
en ambulerande röstmottagare. Detta beslut får valnämnden enligt Valmyndighetens
bedömning ta utifrån resurser och geografiska förutsättningar. Röstmottagarna måste ha
möjlighet att hinna tillbaka för att lämna rösten i röstningslokalen. Det innebär att om en
väljare begär hjälp sent på valdagen, så kan det vara för sent att få hjälp att rösta.
Det är viktigt att informera väljaren om att boka ambulerande röstmottagare med god
framförhållning, hur den ambulerande röstmottagningen går till och vilken utrustning
röstmottagarna har med sig.

2

Frågeställning

Flera valnämnder efterfrågar riktlinjer om hur sent en bokning av ambulerande
röstmottagare kan ske och även en sluttid när valnämnden kan skicka ambulerande
röstmottagare. Det finns inga andra tidsramar angivna i vallagen än att ambulerande
röstmottagare kan begäras under förtidsröstningsperioden, från och med 18 dagar före
valdagen. Alltså varje dag från att förtidsröstningen startar till och med själva valdagen.

3

Gällande rätt m.m.

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till
ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden eller på annan
plats till särskilt förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare (7 kap. 3a § vallagen,
2005:837). Röstmottagarna har med sig det material som krävs för att ta emot en förtidsröst
(7 kap. 1 § vallagen).
En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en
förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa väljaren att göra i
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ordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Läs mer om hur röstningen ska gå till i
7 kap. 3 a § vallagen och bestämmelserna som den paragrafen hänvisar till.

4

Bedömning

4.1

Planering, tillgänglighet och beredskap

Syftet med ambulerande röstmottagning är enligt lagstiftaren att ge alla väljare så likartade
förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt, samtidigt som valsäkerheten upprätthålls
på en godtagbar nivå. Valnämnden behöver ta strategiska beslut när det gäller att planera
kapacitet och bedöma tiden som röstmottagarna behöver för att åka till väljaren och efter
genomförd röstning hinna till en röstningslokal för att lämna rösten.
Väljare ska kunna kontakta valnämnden vardagar dagtid under den lagstadgade period när
valnämnden har sin förtidsröstning för att boka ambulerande röstmottagare. Öppettider och
tillgänglighet inom perioden varierar stort för kommuner i landet. När det gäller valhelgen
ska valnämnden också erbjuda och ha beredskap för bokning av ambulerande röstmottagare.
Valnämnden informerar väljarna via sina kanaler om hur den ambulerande röstmottagningen
är organiserad. Det är viktigt utifrån valnämndens resurser att de ambulerande
röstmottagarna används av de väljare som enligt vallagen har behov av, och rätt till, denna
hjälp. Valnämnden bestämmer tid för besök i samråd med väljaren utifrån geografiska
förhållanden och resurser.
4.2

Komplement till budröstning

Både ambulerande röstmottagning och budröstning är till för väljare som hindras att rösta
på grund av sjukdom, ålder eller funktionsvariation. Ambulerande röstmottagning kan
användas som komplement till budröstning. Valnämnden bör ha en dialog med väljaren och
ställa öppna frågor för att kunna göra en korrekt bedömning utifrån varje enskilt fall. Till
exempel kan valnämnden ställa frågan om det finns någon anhörig eller någon annan person
som hjälper väljaren regelbundet som kan vara bud istället för att valnämnden ska skicka
ambulerande röstmottagare. Valnämnden kan vidare informera om vilka röstningslokaler
som har öppet sen eftermiddag, kväll och helg där bud kan lämna väljarens röst.
Ambulerande röstmottagning är inte avsedd för väljare som är intagna på häkte eller
placerade på till exempel boenden som drivs av Statens Institutionsstyrelse, så kallade
SIS-boenden. På dessa platser genomför valnämnden förtidsröstning med begränsat
öppethållande. Förfarandet är detsamma som vid ambulerande röstmottagning, men regleras
som förtidsröstning.
4.3

Valdagen

Väljare kan även begära ambulerande röstmottagare på själva valdagen. Valnämnden
behöver planera de ambulerande röstmottagarnas verksamhet så att de efter genomförd
röstning på valdagen hinner åka från väljaren till en röstningslokal för att lämna väljarens
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röst innan röstmottagningen avslutas. Valnämnden bör tydligt informera om vikten av
framförhållning vid bokning av ambulerande röstmottagare.
Valmyndigheten rekommenderar valnämnden att efter sina förutsättningar fatta beslut om
ett sista klockslag för ambulerande röstmottagning i kommunen. Valnämnden avgör när det
är för sent att begära hjälp på valdagen utifrån de lokala förutsättningar som finns, till
exempel geografiska avstånd och övriga resurser. Att sätta ett generellt sista klockslag för
hela landet är inte möjligt och riskerar att påverka väljarnas möjlighet att rösta negativt.
4.4

Utrustning

I utrustningen som de ambulerande röstmottagarna har med sig ingår de partivalsedlar
valnämnden är ansvarig för att lägga ut på röstmottagningsställen samt blanka valsedlar.
Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden informerar väljaren om vilken utrustning
de ambulerande röstmottagarna har med sig.

Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning
i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet men vägledande för
valadministrationen. Detta ställningstagande har beslutats av Valmyndighetens nämnd.
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Ställningstagande avseende röstmottagarnas utbildning
1

Sammanfattning

Röstmottagarna ska inför varje val genomgå en utbildning. Utbildningen bör utformas för
att passa det specifika valet som utbildningen avser.
Valnämnderna bör använda Valmyndighetens utbildningsmaterial som grund för sin egen
utbildning då detta garanterar en basutbildning som alla röstmottagare behöver för att klara
sitt uppdrag. Det är dock viktigt att valnämnderna kompletterar utbildningen med egna
instruktioner som tar sikte på lokala förhållanden.
Valmyndigheten rekommenderar valnämnderna och länsstyrelsen att vid Länsstyrelsens
utbildningar för valnämnderna utbyta erfarenheter om utformningen av utbildningen av
röstmottagare.

2

Frågeställning

I och med införandet av obligatorisk utbildning och att endast den röstmottagare som har
sådan utbildning för uppdraget får förordnas har frågan uppkommit om vad som ska sägas
utgöra tillräcklig utbildning.

3

Gällande rätt m.m.

Enligt 3 kap. 5 § 2 st. vallagen (2005:837) får endast röstmottagare som har fått sådan
utbildning som behövs för uppdraget förordnas.
I regeringens proposition 2013/14:124 Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i
valförfarandet går det att läsa att regeringen anser att ”Eftersom bestämmelserna om
valförfarandet ofta ändras inför olika val innebär kravet på behövlig utbildning att
röstmottagarna regelmässigt behöver få utbildning inför varje val”1. Och vidare om
utbildningsmaterialet att ”För att bl.a. främja utvecklingen av en enhetlig praxis i
valförfarandet framstår det om lämpligt att Valmyndigheten, liksom hittills, utvecklar och
tillhandahåller nödvändigt utbildningsmaterial och att detta i möjligaste mån utnyttjas av
valnämnderna i utbildningen”2. Regeringen säger samtidigt att utbildningsmaterialet inte
behöver vara en norm som valnämnderna måste följa. Det går bra att komplettera med eget
material, samtidigt som det sägs att det är viktigt att valnämnden ser till att säkerställa kvalitet
i materialet som används.

1
2

Prop. 2013/14:124 s. 54
Prop. 2013/14:124 s. 15
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Valmyndighetens bedömning

Det är numera obligatoriskt för valnämnderna att utbilda alla röstmottagare och endast den
som har den utbildning som krävs för uppdraget får förordnas som röstmottagare. Någon
form av utbildning av röstmottagarna förekom även innan den obligatoriska utbildningen
infördes. Den kunde variera från valnämnd till valnämnd, men i flera fall var utbildningen
endast obligatorisk för ordförande och vice ordförande på valdagen. Några av de frågor
reformen har föranlett besvaras nedan.
4.1

Måste valnämnderna använda Valmyndighetens
utbildningsmaterial?

Valmyndigheten anser att alla valnämnder bör använda myndighetens utbildningsmaterial
som grund för sin egen utbildning, eftersom det garanterar en basutbildning som alla
röstmottagare behöver för att klara sitt uppdrag. Det är dock viktigt att valnämnderna
kompletterar utbildningen med egna instruktioner som tar sikte på lokala förhållanden.
Valmyndigheten rekommenderar vidare att myndighetens Handledning för röstmottagare
ges till alla röstmottagare för att garantera att röstmottagarna har förutsättningar att hantera
rösterna likartat i hela landet. Handledningarna ska även finnas tillgängliga på alla
röstmottagningsställen.
4.2

Utbildning av röstmottagare inför varje val?

Valmyndigheten anser, så som regeringen uttalat, att röstmottagarna inför varje val ska
genomgå en utbildning men däremot behöver utbildningen inte genomföras på samma sätt
inför varje val. Utformningen på utbildningen kan anpassas till de förhållanden som råder
inför det specifika valet. Har det genomförts stora förändringar i bestämmelserna om
valförfarandet eller om det är lång tid mellan valen är det befogat med en mer omfattande
utbildning. Är det däremot en kortare period mellan valen och inga ändringar i själva
förfarandet kan det räcka med en kortare repetition för de röstmottagare som arbetade vid
det föregående valet. Nya röstmottagare ska alltid få en mer ingående utbildning.
4.3

Samma utbildning för alla?

Det finns både för- och nackdelar med att alla röstmottagare genomgår samma utbildning
inför ett val. En fördel kan vara att alla får samma utbildning och får höra samma sak. Det
kan t.ex. underlätta på valdagen i de fall en ordförande eller vice ordförande får förhinder.
Utan någon extra utbildning/information kan en ”vanlig” röstmottagare i så fall förordnas i
den förhindrades ställe.
Valmyndigheten rekommenderar att ordförande och vice ordförande i valdistrikten ges en
särskild utbildning alternativt att utbildningen förlängs för ordförande och vice ordförande
vid ordinarie utbildningstillfälle. Anledningen är att arbetet som ordförande och vice
ordförande innebär flera moment som kräver arbetsledning under valdagen. Det kan även
uppstå situationer där den som leder arbetet i vallokalen kan behöva extra kunskap om hur
dessa ska hanteras.
Valmyndigheten rekommenderar valnämnderna och länsstyrelsen att utbyta erfarenheter om
detta vid Länsstyrelsens utbildningar för valnämnderna.
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Hur kontrollera att röstmottagarna har den utbildning som
behövs?

Det är svårt att veta före valdagen om en röstmottagare har tillgodogjort sig den kunskap
som behövs för uppdraget. Oftast upptäcks detta först under valdagen eller efteråt i de
utvärderingar som valnämnden gör. En röstmottagare som uppenbart inte tillgodogjort sig
de kunskaper som krävs eller av annan anledning är olämplig som röstmottagare bör
valnämnden inte förordna som röstmottagare vid framtida val.
Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden förordnar röstmottagare först efter
genomgången utbildning. Valnämnden bör noga kontrollera närvaron vid utbildningarna så
att ingen förordnas som inte genomgått utbildningen.

Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning
i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet men vägledande för
valadministrationen. Detta ställningstagande har beslutats av Valmyndighetens nämnd.
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Ställningstagande ang. valsedlarnas ordning i valsedelställen
1

Sammanfattning

För att upprätthålla förtroendet för valsystemet och för att det ska vara lätt för väljaren att
orientera sig bland valsedlarna är det befogat att valsedlarna exponeras likformigt på alla
röstmottagningsställen i hela landet. För att underlätta för väljarna och röstmottagarna ska
valsedlarna därför stå i valsedelställ. Det ska också vara lätt för röstmottagarna att få en
överblick över valsedlarna och kunna hålla ordning bland valsedlarna.
Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige gäller följande. Partivalsedlar, dvs.
valsedlar med enbart val- och partibeteckning, för de partier som har rätt att få valsedlar
upptryckta och utlagda av valnämnden om de begär det ska ställas i ett eget valsedelställ.
Partivalsedlarna ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige
(vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i varje rad stå i bokstavsordning, efter den
partibeteckning under vilken partiet anmält deltagande. Blanka valsedlar ska stå väl synliga
nedanför övriga valsedlar i valsedelstället.
I de följande valsedelställen ska namnvalsedlar för samtliga partier ställas i samma ordning
som ovan, riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå) samt i
bokstavsordning efter partibeteckning i varje lodrät rad.
Valsedlar för varje typ av val ska alltid börja ställas i en egen rad.
Vid valet till Europaparlamentet har samtliga partier namnvalsedlar. Partiernas valsedlar ska
stå i bokstavsordning efter partibeteckning. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför
övriga valsedlar i valsedelstället.

2

Frågeställning

Flera valnämnder har efterfrågat en riktlinje om i vilken ordning valsedlarna ska placeras i
valsedelställen.

3

Gällande rätt m.m.

I 6 kap. 6-8 §§ vallagen (2005:837) finns bestämmelser om tillhandahållande av valsedlar.
Enligt 8 kap. 2 § vallagen ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig
avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i
anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen. På denna plats ska
väljarna ha tillgång till
1. valsedlar med enbart valbeteckning,
2. valsedlar med parti- och valbeteckning
a) för val till riksdagen samt region- och kommunfullmäktige för varje parti som vid något av
de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet,
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b) för val till region- och kommunfullmäktige för varje parti som redan är representerat där
och som inte uppfyller kraven i a ovan, när det gäller röstmottagningsställen inom den
region eller den kommun där partiet är representerat,
3. valsedlar med parti- och valbeteckning för val till Europaparlamentet för varje parti som
vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av
rösterna i hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om
kandidater om ett sådant parti deltar med endast en valsedel.
De partier som deltar i valen ska också kunna lägga ut sina valsedlar på denna plats.
Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att partiet har gjort en begäran enligt
6 kap. 7 §.
Av 8 kap. 4 § framgår att det är röstmottagarna som ansvarar för ordningen på
röstmottagningsstället.
De regler som numera återfinns i 8 kap. 2 § vallagen infördes den 1 juni 1997. I
propositionen till den då nya vallagen (Prop. 1996/97:70 s. 200) framgår att ”partierna skall
ha möjlighet att lägga ut sina valsedlar, dvs. sådana valsedlar som inte hålls till handa av
valmyndigheterna, på den plats som anordnats. Idag görs i princip en skillnad mellan den
plats som finns för de blanka och de partimarkerade valsedlarna samt för den plats som
finns för andra valsedlar. Det är emellertid rimligt att valsedlarna finns tillgängliga för
väljarna på samma plats”.
Vallagens regler om hur valsedlar ska läggas ut i anslutning till röstmottagningsställen har
behandlats i ett beslut av JO, dnr. 3270-2009. Där hade de valsedlar som valnämnden
ansvarade för placerats i valsedelställ medan övriga partier hade hänvisats till att lägga ut sina
valsedlar direkt på ett bord, som stod på en annan plats, lite undanskymt. Detta föranledde
kritik. I beslutet sägs bl.a: ”Enligt 8 kap. 2 § vallagen ska det, som framgått, i anslutning till
ett röstmottagningsställe ordnas ”en lämplig plats” där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte
är möjligt får ”en sådan plats” i stället ordnas inne i lokalen. På ”denna plats” ska övriga
partier också kunna lägga ut sina valsedlar. Uppdelningen av valsedlarna i två kategorier är
enbart betingad av praktiska skäl, som har med valets administration att göra. För de
röstande är den utan intresse. Det finns således inget skäl för valförrättaren att synliggöra en
skillnad mellan de två kategorierna av valsedlar, exempelvis genom att förbehålla ett särskilt
valsedelställ för den ena gruppen. Tvärtom är det från objektivitetssynpunkt angeläget att
någon åtskillnad av det slaget inte görs, jfr 1 kap. 9 § regeringsformen. Alla valsedlar ska med
andra ord tillhandahållas på ett likformigt sätt, på en och samma plats. Exakt hur det ska ske
är en praktisk fråga, men utgångspunkten ska vara att valsedelspresentationen för de
röstande framstår som likformig”.
JO har därefter i flera ärenden tagit ställning till om det funnits grund för kritik mot
valnämnder avseende utläggningen av valsedlar och ordningen i valsedelställen (dnr 5127-,
5161-, 5260- och 5668-2010).
I JO:s beslut angående anmälan mot Uppsala och Järfälla kommuner, dnr 5127-2010 och
5668-2010 fann JO ingen grund att rikta kritik mot dessa valnämnder. Båda kommunerna
hade fattat beslut om att partivalsedlarna och blanka valsedlar skulle ställas i första stället. I

2(4)

STÄLLNINGSTAGANDE
Datum

Dnr

2020-04-24

2 00 62-20/98221

andra stället fick samma partier ställa sina namnvalsedlar och i tredje stället övriga partier.
Valsedlarna skulle stå i bokstavsordning.

4

Valmyndighetens bedömning

4.1

Förutsättningar

Det är valnämnden i kommunen som är den lokala valmyndigheten och som ansvarar för
frågor om val i kommunen. En av dessa frågor är att bestämma ordningen bland valsedlarna
i valsedelställen.
Det är ett uttalat önskemål från många valnämnder att Valmyndigheten fattar beslut om
vilka principer som ska gälla beträffande ordningen i valsedelställen. För att upprätthålla
förtroendet för valsystemet och för att det ska vara lätt för väljaren att orientera sig bland
valsedlarna är det befogat att valsedlarna exponeras likformigt på alla röstmottagningsställen
i hela landet. JO har även i flera beslut uttalat att ”alla valsedlar ska tillhandahållas på ett
likformigt sätt, på en och samma plats. Exakt hur det ska ske är en praktisk fråga, men
utgångspunkten ska vara att valsedelpresentationen för röstande framstår som likformig”.
Utgångspunkten är att det ska vara lätt för väljaren att hitta valsedlarna och lätt för
röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna. För att underlätta för väljarna och
röstmottagarna ska valsedlar stå i valsedelställ. Röstmottagarna ska snabbt kunna se om
någon valsedel fattas eller om det på annat sätt blivit oordning i valsedelstället.
Det skiljer sig mellan kommuner hur många partier som ställer upp i de olika valen vid
allmänna val till kommun- och regionfullmäktige. Det går därför inte att ange den exakta
ordningen i valsedelställen men tanken är att valnämnderna genom ställningstagandet får en
vägledning om hur de bör tänka när det gäller hur valsedlarna ska exponeras i valsedelställen.
Det här ställningstagandet förutsätter att valnämnden använder valsedelställ med tre lodräta
rader med 12 fack i varje rad. De valnämnder som använder andra typer av valsedelställ bör
följa intentionen om likvärdighet i detta ställningstagande.
4.2

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Det är lämpligt att skilja mellan de olika typerna av valsedlar för att underlätta överblicken.
Valsedlarna för de partier som fått mer än en procent av rösterna vid något av de två senaste
valen till riksdagen har rätt att få partivalsedlar, dvs. valsedlar med parti- och valbeteckning,
för valen till riksdag samt kommun- och regionfullmäktige upptryckta och utlagda av
valadministrationen om de begär det. Detsamma gäller för de partier som har mandat i
kommun- och regionfullmäktige. Det är valnämnden och röstmottagarna som ansvarar för
utläggning av dessa valsedlar och de ska ställas i ett eget valsedelställ. Valsedlarna för varje
val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och
regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning
under vilken partiet har anmält deltagande i val. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför
övriga valsedlar i valsedelstället.
Utöver det ansvar som valnämnden har för partivalsedlarna ska alla partier behandlas
likvärdigt. Likvärdigt innebär att alla partier som deltar i valen ska få sina namnvalsedlar
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ställda i de följande valsedelställen i bokstavsordning uppifrån och ner utifrån fullständig
partibeteckning. Valsedlarna ska ställas i samma ordning som partivalsedlarna; riksdag (gula
valsedlar), kommunfullmäktige (vita) och regionfullmäktige (blåa). Valsedlar för varje valtyp
ska alltid börja ställas i en egen rad.
4.3

Val till Europaparlamentet

De partier som vid något av de två senaste valen fått mer än 1 procent av rösterna i landet
har rätt att få sina valsedlar utlagda av valadministrationen om de begär det vid val till
Europaparlamentet. Hela Sverige utgör en valkrets och partier som begär utläggning har av
denna anledning en namnvalsedel istället för en partivalsedel. Sammantaget är det betydligt
färre valsedlar än vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Alla valsedlar, vare sig
det är valnämnden som ansvarar för deras utläggning eller partierna själva, ska ställas i
valsedelställ. Likvärdig exponering av valsedlarna vid val till Europaparlamentet innebär att
valsedlarna för alla partier ställs i valsedelställ i bokstavsordning utifrån den partibeteckning
under vilken anmälan om deltagande i val är gjord. Blanka valsedlar ska stå väl synliga
nedanför namnvalsedlarna i valsedelstället.
4.4

Utlandsmyndigheterna

De utlandsmyndigheter som erbjuder förtidsröstning får för utläggning vid val till riksdag,
kommun- och regionfullmäktige partivalsedlar och blanka valsedlar från Valmyndigheten.
Vid val till Europaparlamentet får de namnvalsedlar och blanka valsedlar. Det är av vikt att
utlandsmyndigheterna också beaktar att valsedlarna exponeras likvärdigt och att valsedlarna
läggs i bokstavsordning på så sätt som beskrivs för alla val i detta ställningstagande.

Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning
i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet men vägledande för
valadministrationen. Detta ställningstagande har beslutats av Valmyndighetens nämnd.
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2020 8V
Det här nyhetsbrevet innehåller:


Valmyndighetens ställningstaganden i frågor om val



Projektet Stärkt skydd av allmänna val arbetar vidare



Mätning visar att Valmyndigheten har ett mycket högt anseende

Valmyndighetens ställningstaganden i frågor om val
Valmyndigheten har inför de allmänna valen 2022 påbörjat ett arbete med att ta fram
vägledande ställningstaganden i olika frågor. Syftet är att skapa förutsättningar för en
tydligare och mer likartad hantering inom valadministrationen. De är vägledande för
valnämnder och Länsstyrelsen men styrande för Valmyndigheten. Våra ställningstaganden
kommer ligga till grund för övrig information och utbildningsmaterial från myndigheten
men även finnas tillgängliga för er att läsa.
Valmyndigheten har hittills beslutat om fem ställningstaganden som bifogas detta nyhetsbrev
och kommer inför 2022 besluta om fler. Tanken var att presentera arbetet i samband med
valkonferensen men eftersom den har flyttats fram pga. Covid-19 bifogas de beslutade
ställningstagandena här. Så småningom kommer de finnas på den nya webbplats för
valadministrationens material, som Valmyndigheten utvecklar inför valen 2022.

Projektet Stärkt skydd av allmänna val arbetar vidare
Valmyndigheten bedriver ett utvecklingsprojekt för att utveckla och etablera, ett utbildat och
övat, förstärkt skydd av Sveriges valadministration. Projektet har som mål att öka Sveriges
förmåga att generellt skydda allmänna val och i synnerhet spetsa valadministrationens
arbetsmetoder och instrument för ett säkert valgenomförande.
Projektet som nu varit igång i lite mer än ett halvår har kommit en bit på väg. Tack alla ni
som svarat på enkäter, stöttat med information och svarat på frågor från projektet. Er
kunskap är mycket värdefull!
Alla de moment som förekommer i valarbetet hos valadministrationen, det vill säga hos
kommuner, länsstyrelser, utlandsmyndigheter och hos Valmyndigheten har identifierats av
projektet och en metod för säkerhetsbedömning har tagits fram. Med stöd av metoden sker
en genomgång av alla moment utifrån hot, vad som ska skyddas, vad som ska undvikas, hur
en antagonist skulle gå till väga för att skada, vad sådant agerande innebär för risker - det vill
säga sannolikhet och konsekvens av en händelse - samt vad vi behöver göra för att undvika
sådana risker. Projektet tittar också på handlingsalternativ och planer om situationer som
innebär skada ändå inträffar. Utifrån de behov om vägledning som valadministrationen
www.val.se
valadm@val.se
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beskriver, kommer analysen utmynna i faktiska och praktiska råd, till exempel
säkerhetsrutiner och standard för fysisk säkerhet. Råden kommer finnas integrerade i
handledningarna tillsammans med de övriga arbetsuppgifterna, som den som arbetar i
valadministrationen har att förhålla sig till.
I handledning kommer även metoden för säkerhetsbedömning beskrivas, så att varje
valmyndighet kan genomföra en bedömning av sina unika regionala eller lokala förhållanden.
Den pågående pandemin gör att planeringen runt kommande utbildningsinsatser behöver
justeras. Det ligger stora möjligheter i att planera för digitala och filmatiserade utbildningar
som kan underlätta informationsspridning och utbildning i nuvarande läge, men också ge en
hållbar grund för kommande tider. Projektet arbetar därför med att ta fram utbildningar som
ska vara tillgängliga för valadministrationen under nästa år och under valåret 2022.
Självklart tittar projektet även på andra länders erfarenheter från att genomföra val i
pandemi men också utifrån ett mer generellt säkerhetsperspektiv. Valet i USA har
naturligtvis varit intressant och därifrån finns flera lärdomar att dra. I en studie om hot mot
allmänna val arbetar Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) med att identifiera vilka hot
som finns mot genomförande av och förtroende för allmänna val.
I projektet pågår även en studie av hur en förstärkt incidentrapportering skulle kunna se ut.
FOI stöttar även här projektet och har alldeles nyss fått svar på en enkät från ett antal
kommuner som ingår i en referensgrupp och från länsstyrelserna ifråga om erfarenheter av
incidentrapportering från tidigare val.

Mätning visar att Valmyndigheten har ett mycket högt anseende
Kantar Sifo har genomfört en extramätning av svenska myndigheter som visar att
allmänheten har mycket stort förtroende för Valmyndigheten. Det här är ett gott betyg till
Valmyndighetens arbete, men val är ett stort maskineri och många är delaktiga i vårt höga
förtroende. Vi skulle därför vilja rikta beröm till kommunerna och länsstyrelserna runtom i
landet som ser till att valet genomförs på ett förtroendeingivande sätt.
Mer information: https://www.val.se/servicelankar/press/nyheter/nyheter/2020-12-01valmyndigheten-har-ett-mycket-hogt-anseende-bland-allmanheten.html

Har du missat tidigare nyhetsbrev?
I valdatasystemets Bibliotek finns ett arkiv med Valmyndighetens nyhetsbrev till valnämnder
och länsstyrelser. Just nu pågår arbete med att utveckla ett nytt valdatasystem samt en ny
webbplats för valadministrationens material, där nyhetsbreven kommer att publiceras.
Biblioteket kommer därför inte att uppdateras med fler nyhetsbrev. Saknar du något
nyhetsbrev kan du kontakta valadm@val.se
God jul och gott nytt år önskar
Valmyndigheten
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Revidering av förutsättningar för politiska möten på distans
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar regler för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger,
daterade 2021-01-04 och därmed upphör tidigare regler att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Den 21 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att rådande situation med covid-19 ska ses som ett
särskilt skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med närvarande på distans.
Kommunstyrelsen har delegerat till dess arbetsutskott att besluta om regler för sammanträden på
distans när särskilda skäl föreligger. Reglerna fungerar som ett stöd för såväl ordförande, ledamöter
och ersättare som för nämndsekreterare och förvaltningsledning.
Första gången reglerna antogs av kommunstyrelsen arbetsutskott var 28 april 2020 och de reviderades
senast den 10 november 2020, bland annat i syfte att förtydliga hur Kungsbacka kommun ser på ljudoch bildöverföring i realtid.
Reglerna är nu i behov av att uppdaterats utifrån att Kungsbacka kommun kan använda sig av en säker
digital mötestjänst i samarbete med det externa företaget Inera. Tjänsten, även kallad ”Digitalt
invånarmöte” är en lösning som ska användas för sammanträden som innehåller sekretessuppgifter
och/eller känsliga personuppgifter och ses som ett komplement till de digitala mötesformer som finns
via Teams.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-04
Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger, med tillhörande
ansvarsförbindelse 2021-01-04.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
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Kommunledningskontoret
Sofia Jonsson
0300-834676

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Regler och förutsättningar
för sammanträden på distans
när särskilda skäl
föreligger
Möjligheten att delta på distans vid sammanträden är ett komplement till det fysiska mötet. Detta
dokument är en sammanställning över vad som gäller i Kungsbacka för ett möte som genomförs
med deltagare på plats fysiskt och på distans. Dokumentet reglerar inte kommunfullmäktiges
sammanträde.
Möjligheten till sammanträden på distans är endast möjligt när särskilda skäl föreligger, det är
kommunstyrelsen som avgör när särskilda skäl råder.
Förutsättningen för genomförande av möten på distans är enligt kommunallagen (2017:725) att
deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid. Kravet på att samtliga deltagare ska
kunna och höra varandra och delta på lika villkor bör inte anses innebära att den eller de
distansdeltagande ledamöterna hela tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i realtid eftersom
det typiskt sett inte är fallet vid fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder sig
ledamöter och andra deltagare/åhörare mot den som talar för tillfället.
Ett annat krav är att sammanträdet utgår från en fysisk plats och att ordförande och sekreterare är på
plats i sammanträdeslokalen eventuellt även med vice ordförande. Vid myndighetsutövning och
sekretessärenden kan man idag inte använda sig av distansmöten i Kungsbacka kommun.

Reglering i kommunstyrelsen och nämnders gemensamma reglemente
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska
senast sju dagar i förväg anmäla detta till kommunstyrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i nämnden.

Grundläggande förutsättningar
För det första måste det ske en överföring av både ljud och bild i realtid. Kravet på att samtliga deltagare ska
kunna och höra varandra och delta på lika villkor bör inte anses innebära att den eller de distansdeltagande
ledamöterna hela tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i realtid eftersom det typiskt sett inte är
fallet vid fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder sig ledamöter och andra deltagare/åhörare
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mot den som talar för tillfället. Mot denna bakgrund bör minimikraven vid distansdeltagande vara att den
distansdeltagande ska kunna se och höra presidiet och samtidigt den som talar för tillfället, se talarlistan (i
förekommande fall), se en överblick över sammanträdeslokalen, se och höra ev. andra distansdeltagande
ledamöter, samt ses och höras av de fysiskt närvarande ledamöterna. I praktiken innebär det att den som
talar, oavsett om denne deltar på distans eller närvarar fysiskt visas i bild, medan en överblick av
sammanträdeslokalen visas under hela tiden som distansdeltagande sker.
Vidare måste ljud- och bildöverföringen vara stabil och av hög kvalitet. Om ljud- eller bildkvaliteten
försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har
återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet
och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning. Om den som deltar på
distans inte kan vara fullt delaktig i alla de ärenden som behandlas vid sammanträdet kan deltagandet i det
sammanträdet inte sägas ske på lika villkor för alla ledamöter.
Det verktyget som används för sammanträden på distans är Teams eller Ineras säkra digitala mötestjänst
”Digitalt invånarmöte” för sammanträden med sekretess eller myndighetsutövning.
Deltagande på lika villkor
Sammanträdet leds och utgår från en fysisk lokal. Sammanträdeslokalen ska vara utrustad med teknik så som
kamera och högtalare som gör det möjligt att uppfylla kravet på deltagande på lika villkor.
Deltagare som deltar på distans ska använda sig av förvaltningen tillhandahållen utrustning för ändamålet i
form av iPad.
Deltagarna ska kunna identifiera varandra genom ljud och bild och ledamot som deltar på distans ska kunna
vara fullt delaktig i överläggningarna.
Deltagare som deltar på distans ska kunna ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta i
avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.
Vid omröstning ska det säkerställas att det är ledamöterna som deltar på distans som deltar i omröstningen.
Det är med tillgänglig teknik inte möjligt att delta på distans om det vid sammanträdet förekommer slutna
omröstningar. Vid en sluten omröstning träder ersättare på plats in och ledamot på distans har då inte
möjlighet att återinträda.
Sekretessbelagda uppgifter samt myndighetsutövning ska inte behandlas i Teams utan endast i Ineras säkra
digitala mötestjänst ” Digitalt invånarmöte”.
Alternativet till distansdeltagande kan vara ett extensivt utnyttjande av möjligheten att delegera
beslutanderätten i brådskande ärenden till nämndens ordförande eller annan ledamot med stöd av 6 kap. 39 §
KL.
Ledamotens ansvar
Ledamoten ansvarar för att ingen annan kan ta del av ljud och bild hos denne.
Ledamot som deltar på distans ansvarar för att använda sig av förvaltningen tillhandahållen utrustning för
ändamålet eller motsvarande likvärdig utrustning.
Ledamoten ansvarar för att denne har tillräckliga kunskaper för ändamålet.
Vid deltagande på distans ska ledamoten vara uppkopplad till sammanträdet minst 15 minuter före det börjar
för test av teknik.
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Praktiskt tillvägagångssätt vid deltagande på distans via
Teams
Kallelse till mötet
Kallelse med information om vilka ärenden som ska behandlas skickas senast 5 dagar innan mötet. De
ledamöter som önskar att delta på distans skickar en förfrågan till sekreteraren via e-post. För att säkerställa
att rätt förutsättningar finns på plats. Sekreteraren skickar därefter en kalenderbokning innehållande
nödvändig information till de ledamöter som har blivit beviljade att delta via distans.
Kalenderbokningen ska innehålla:




Möteslänk för distansanslutning – Microsoft Teams
Detta dokument; ”Regler och förutsättningar för sammanträden på distans”
Manual för Teams

Deltagare på distans
Inför mötet
Mötesdeltagaren kontrollerar i god tid innan att:





Platsen som valts är lämplig och låter mötesdeltagaren delta ostört. Det ska inte finnas risk att någon
obehörig kan ta del av vad som sägs eller visas under mötets gång.
Mötesdeltagaren har tillgång till sina handlingar via eget digitalt verktyg eller via papper. Detta för
att Teams behöver vara öppet under hela sammanträdet för att mötesdeltagarna ska kunna se och
höra varandra.
Mötesdeltagaren har tillgång till sin iPad.
o Mötesdeltagarens verktyg är ansluta till internet.
o iPaden har tillräckligt med batteri. Om så inte är fallet ska iPaden anslutas till ett strömuttag.

Vid anslutning till mötet





Mötesdeltagaren ansluter till mötet på iPad via länken i Microsoft Teams minst 15 minuter före det
börjar för test av teknik.
Innan deltagaren klickar på Anslut nu, ska följande kontrolleras:
o Ljudet (högtalaren) är påslagen.
o Videokameran är påslagen och mötesdeltagaren är i bild under hela mötet.
o Mikrofonen är påslagen.
o Om mötesdeltagaren sitter i en miljö med en bakgrund som kan uppfattas som störande av
övriga deltagare – välj att göra bakgrunden suddig.
När mötesdeltagaren anslutit till Teams-mötet, invänta att ordföranden genomför upprop.

Under mötets gång






Ordet eller replik begärs via handuppräckning så det syns i bild
För att lämna ett yrkande ska mötesdeltagaren som vanligt begära ordet.
För att lämna reservation ska mötesdeltagaren begära ordet.
Ordförande bekräftar vilka som reserverat sig. Om mötesdeltagaren ska lämna in en skriftlig
reservation måste det dock även meddelas muntligt.
Om ljud eller bild slutar att fungera under mötets gång meddelar mötesdeltagaren detta omedelbart
till mötets ordförande. Om ordförande inte uppfattar detta så kontaktar distansdeltagaren sekreteraren
via samtal eller sms.
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Deltagare i fysiskt mötesrum
Möjligheten att delta på distans är ett komplement till det fysiska mötet. Mötet ska alltid ha en lokal som
fysisk utgångspunkt där åtminstone ordförande och sekreterare deltar och helst även vice ordförande.
Inför mötet
Ordföranden/sekreteraren:





o Koppla upp mötesutrustning så som kamera och högtalare i sammanträdeslokalen.
o Alla som meddelat att de ska delta på distans är närvarande 15 minuter innan sammanträdet.
o Ingen obehörig/ej berörd person är inloggad i mötet.
Genomför ett upprop – både av de personer som befinner sig på plats i lokalen och de som deltar på
distans. Genom uppropet kontrolleras att tekniken fungerar, dvs. att deltagaren kan både höra, se och
göra sig hörd.
Säkerställ att eventuella föredragningar av ärenden har skett innan sammanträdet formellt börjar.

Under mötets gång
Ordföranden:






Hanterar talarlistan. När ordföranden lämnar ordet till någon, kontrollerar ordföranden att personen
syns och hörs.
Ordföranden lämnar extra tid mellan varje klubbslag för att försäkra sig om att debatten är avslutad,
att ledamöter hinner begära votering och att de som vill reservera sig har gjort det innan nästa ärende
påbörjas.
Om någon deltagare tappar kontakten med mötet, eller försvinner helt, ajournerar ordföranden mötet
till dess att kontakt återfåtts med deltagaren.
Om kontakten förblir bruten får ledamoten anses ha lämnat sammanträdet och en ersättare träder in.
Om inga ersättare är tillgängliga bör sammanträdet fortsätta så länge nämnden/styrelsen är
beslutsför. Sammanträdet avslutas enbart om det inte kvarstår några andra alternativ.

Praktiskt tillvägagångssätt vid deltagande på distans via
Ineras säkra digitala mötestjänst ”Digitalt invånarmöte”
Förutsättningarna är nästan samma som vid användandet av Teams förutom att varje deltagare måste ladda
ner appen Vidicue från Appstore eller Googleplay samt ge appen tillgång till kamera och mikrofon.
Användaren ansluter till mötet via en länk eller via appen där man scannar QR-koden som man fått av
sekreteraren.
Det krävs även att man identifiera sig med e-legitimation (BankID eller FrejaID) innan man kan släppas in
och sammanträdet kan starta.
När man ansluter till mötet får man upp en ny bild där det står att ”du är i lobbyn”. Vänta, så kommer
mötesvärden att ta in dig i mötet.
Sekreteraren skickar nödvändig information till de ledamöter som har blivit beviljade att delta via ”Digitalt
invånarmöte”.
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-01-12

§ 25
Dnr 2020-00907
Revidering av Förutsättningar för politiska möten på distans
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar regler för sammanträden på distans när
särskilda skäl föreligger, daterade 2021-01-04 och därmed upphör tidigare regler att
gälla.
Sammanfattning av ärendet
Den 21 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att rådande situation med covid-19
ska ses som ett särskilt skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med
närvarande på distans.
Kommunstyrelsen har delegerat till dess arbetsutskott att besluta om regler för
sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger. Reglerna fungerar som ett
stöd för såväl ordförande, ledamöter och ersättare som för nämndsekreterare och
förvaltningsledning.
Första gången reglerna antogs av kommunstyrelsen arbetsutskott var 28 april 2020
och de reviderades senast den 10 november 2020, bland annat i syfte att förtydliga
hur Kungsbacka kommun ser på ljud- och bildöverföring i realtid.
Reglerna är nu i behov av att uppdaterats utifrån att Kungsbacka kommun kan
använda sig av en säker digital mötestjänst i samarbete med det externa företaget
Inera. Tjänsten, även kallad ”Digitalt invånarmöte” är en lösning som ska användas
för sammanträden som innehåller sekretessuppgifter och/eller känsliga
personuppgifter och ses som ett komplement till de digitala mötesformer som finns
via Teams.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-04
Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger,
med tillhörande ansvarsförbindelse 2021-01-04.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret. kansliet, samtliga nämnder

Justerare

Expedierat/bestyrkt

