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Datum

2021-02-22

§1
Årsredovisning 2020

Dnr 2021-00001

Beslut
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
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att
valnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-02-22

§2
Dnr 2021-00002
Uppföljning av intern kontroll 2020
Beslut
Valnämnden godkänner uppföljningsrapport av intern kontrollplan för valnämnden
2020 daterad 2021-01-19.
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
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att
valnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-02-22

§3
Dnr 2021-00003
Underlag till kommunbudget 2022
Beslut
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
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att
valnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag
Beslutet skickas till
Budgetberedningen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-02-22

§4
Dnr 2020-00016
Valnämndens sammanträdestider 2021
Beslut
Valnämnden beslutar att resterande sammanträden för år 2021 börjar kl 16.30
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
Protokollsutdrag VN 2020-11-23, § 18
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att
valnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-02-22

§5
Dnr 2021-00006
Information gällande Valutredningen
Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerade om 2020 års valutredning. Mer information finns i
utredningens förslag och delbetänkandet. Några exempel från utredningen:
Förslagen berör den lokala valadministrationen och röstmottagarnas arbete.
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.
Röstmotagarena föreslås få större befogenheter än att som idag bara ge anvisningar
till den som stör ordningen eller att besluta att hela lokalen ska stängas tillfälligt.
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.

Beslutsgång
Ordförande (s) prövar om valnämnden kan notera informationen till protokollet och
finner att nämnden bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-02-22

§6
Inkomna skrivelser

Dnr 2021-00004

Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 21 november 2020 till 16 februari 2021 har följande skrivelser
inkommit till Valnämnden:
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021 1V med tillhörande bilagor
Valmyndighetens nyhetsbrev 2020 8V med tillhörande bilagor
Beslutsgång
Ordförande (s) prövar om valnämnden kan notera informationen till protokollet och
finner att nämnden bifaller det

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-02-22

§7
Dnr 2021-00005
Information från ledamöter och förvaltning 2021
Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Administrativ chef Sofia Jonsson informerar om att valsystemet Kaskelot har
upphandlats på nytt. Ett delegationsbeslut för detta kommer att behandlas vid
valnämndens nästa sammanträde den 10 maj.
Kommunsekreterare Eva-Lotta Bengtsson informerar om den pågående översynen av
valdistrikten. Med anledning av kommunens befolkningsökning kommer minst fyra
valdistrikt att behöva ses över och ombildas för att uppnå valdistrikt med mellan
1000-2000 röstberättigade. Även nya vallokaler behöver skapas. Ärendet ska tas upp
för beslut vid valnämndens sammanträde den 10 maj.
Beslutsgång
Ordförande (s) prövar om valnämnden kan notera informationen till protokollet och
finner att nämnden bifaller det

Justerare

Expedierat/bestyrkt

