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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Delårsrapport augusti 2021 
 

Förslag till beslut i valnämnden 
Valnämnden godkänner delårsrapporten daterad 2021-09-02. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska minst en delårsrapport upprättas varje år. Syftet är att ge övergripande 
information om ekonomi och verksamhet med utgångspunkt från faktiskt uppnått resultat. Lagen 
fokuserar på uppföljning och utvärdering utifrån god ekonomisk hushållning. I Kungsbacka kommun 
görs två rapporter, en per 30 april och en per 31 augusti. Valnämnden omfattas inte av de 
kommunövergripande målen för 2021 enligt beslut av kommunfullmäktige. Finns inga direktiv från 
valnämnden för år 2021. 

Valnämnden prognosticerar ett överskott under 2021. Avvikelsen beror på att nämnden fick ett högre 
budgetanslag än behovet som framfördes till budgetberedningen.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Delårsrapport, 2021-09-02 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

År 2021 är inget valår, nämnden kommer inte att bedriva någon verksamhet utöver sina 
sammanträden.  

Utfallet per den 31 augusti är kostnader som bland annat består av valnämndens arvoden, 
hyreskostnader för valförråd, mindre omkostnader i samband med nämndens sammanträde samt 
kostnader för datasystemet Kaskelot som hanterar valadministration. 
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Valnämnden prognosticerar ett överskott på 325 tkr under 2021. Avvikelsen beror på att nämnden fick 
ett högre budgetanslag än behovet som framfördes till budgetberedningen.  

Arbetet med framtagandet av budget 2021 grundar sig på tidigare års utfall och ett antal kända 
faktorer. 

 

Sofia Jonsson  

Administrativ chef 
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1 Sammanfattande analys 
Händelser av väsentlig betydelse 
Valnämnden har inte bedrivet någon verksamhet under 2021 och inga val är inplanerade under 2021 så det är 
inte möjligt att göra någon uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Finns inga direktiv från 
valnämnden för år 2021. 

Prognosen för helåret innebär en positiv budgetavvikelse. 

Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 
Valnämnden har inte varit berörd av coronaviruset. Sammanträden har genomförts på distans. 
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2  Uppföljning direktiv 
Direktiv är det mest konkreta sätt kommunpolitikerna 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. Tjänstepersonerna har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man 
genomfört direktiven. Finns inga direktiv från valnämnden för år 2021. 
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3 Nämndens inriktning 
Nämndens arbete utgår från att ge god service och hög tillgänglighet för väljarna i Kungsbacka kommun. 
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4  Verksamhetsmått 
Valnämnden gör ingen analys utifrån verksamhetsmått. 
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5 Ekonomi 

5.1 Uppföljning drift delår 
Utfall och prognos 

(Belopp i tkr) Bokslut 
2020 

Jan-
Augusti 

2020 

Jan-
Augusti 

2021 

Avvikels
e 

2020/202
1 

Årsbud
get 

2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 

Valnämnden -204 -133 -146 -13 -645 -320 325 

Årets resultat -204 -133 -146 -13 -645 -320 325 

Sammanfattning 
Valnämnden prognosticerar ett överskott på 325 tkr under 2021. Avvikelsen beror på att nämnden fick ett högre 
budgetanslag än behovet som framfördes till budgetberedningen. 

 

Förändring helårsprognos 

Nämnd/förvaltning Helårsprognos delår 1 
(tkr) 

Helårsprognos delår 2 
(tkr) 

Förändring prognos 
(tkr) 

Valnämnden 325 350 25 

    

    

    

    

Totalt 325 350 25 

 
Vid byte av valförråd så blev hyreskostnaden högre än budgeterad nivå. 

 

Valnämnden har inga viten eller rättstvister och ingen verksamhet utförs av externa aktörer. 
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Beslut om att följa Kungsbacka kommuns dokumenthanteringsplan för 
ledningsprocesser och stödprocesser 
 

Förslag till beslut i valnämnden 
Valnämnden beslutar att följa vid var tid gällande dokumenthanteringsplan från kommunstyrelsen för 
ledningsprocesser och stödprocesser. Dokumenthanteringsplanen gäller som bevarande och 
gallringsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2014 ett direktiv om att kommunen ska arbeta efter KLASSA-modellen 
från SKR och Riksarkivet för sina dokumenthanteringsplaner.  

Kommunstyrelsen har som uppdrag att ansvara för de kommungemensamma ledningsprocesserna och 
stödprocesserna. Vissa av dessa processer förekommer enbart centralt i kommunen, men många finns i 
samtliga nämnder och förvaltningar. Det är därför av vikt att kommunens nämnder beslutar att följa 
den struktur som kommunfullmäktige utpekat.  

Ledningsprocesserna omfattar verksamhetsområdena ledning av kommunal myndighet, styrning, 
organisation och utveckling samt demokrati och insyn. Stödprocesserna omfattar 
verksamhetsområdena samordnat verksamhetsstöd, informationsförvaltning, systemförvaltning och 
arkitektur, HR/personal, ekonomi, inköp, lokalförvaltning, inventariehantering, kris och säkerhet, 
information och marknadsföring samt förvaltningsstöd. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma ledningsprocesser, 2021-09-02, antagen av 
kommunstyrelsen 2020-06-23 

Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, 2021-09-02 antagen av 
kommunstyrelsen 2021-08-24 
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Beslutet skickas till 
Kommunarkivet 

 

Sofia Jonsson 

Administrativ chef      





















































































































































Bilaga till Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:4V 

 

 

 

INBJUDAN 
tisdagen den 25 maj 2021  13.30-15.30 

Onlineevenemang 
Det europeiska medborgarinitiativet:  

ett verktyg för att lyfta dina idéer i hela EU! 

 
  

NÄR? 
Den 25 maj 2021 bjuder EU-kommissionen in dig till ett informationstillfälle avseende det 

europeiska medborgarinitiativet, ett av de centrala verktygen för deltagandedemokrati i EU, som 
inspiration genom berättelser om svenska medborgares initiativ för att få till förändringar i 
samhället. 
 
Följ oss mellan kl. 13.30 och kl. 15.30 och upptäck vilka unika möjligheter det europeiska 
medborgarinitiativet erbjuder för medborgarnas deltagande i EU. På evenemanget kommer du 
att kunna träffa likasinnade icke-statliga organisationer, medborgare, representanter från EU-
kommissionen, ambassadörer för det europeiska medborgarinitiativet samt svenska 
organisatörer, och tala om hur vi på olika sätt kan påverka de politiska besluten. 

 
VAD? 
Med utgångspunkt i en paneldiskussion kommer talarna att lyfta fram det europeiska 
medborgarinitiativet och sätta in det i dagens sammanhang, där det finns olika 
deltagandeverktyg lokalt, nationellt och på EU-nivå. Det blir en översikt av processen, 
däribland var och hur initiativorganisatörer kan få stöd av kollegor och experter med att 
framgångsrikt leda sina initiativ. 
 
Under den andra delen av evenemanget kommer organisatörer av initiativ och en expert från 
forumet för det europeiska medborgarinitiativet att dela med sig av sina erfarenheter, tips och 
knep för hur man bäst genomför ett initiativ. 
 
Evenemanget avslutas med fokus på svenska organisatörer som har anordnat 
deltagandedemokratiska initiativ i Sverige. Stanna kvar till slutet och upptäck initiativ i ditt land 
och bli inspirerad av berättelserna om hur andra medborgare har agerat för en förändring i det 
svenska samhället! 
 
Här hittar du mer information och anmäler dig. 
 

https://tb29b1098.emailsys2a.net/c/161/4028971/4487/0/9624207/271/198587/46b298b316.html
https://tb29b1098.emailsys2a.net/c/161/4028971/4487/0/9624207/271/198587/46b298b316.html
https://tb29b1098.emailsys2a.net/c/161/4028971/4487/0/9624207/271/198905/ada618f2dc.html


Hela programmet finns här. 
 
Genom det europeiska medborgarinitiativet kan medborgare från olika EU-länder utbyta idéer 
och tillsammans driva en gemensam hjärtefråga i syfte att påverka beslutsfattandet. På så sätt 
kan man ge beslutsfattarna nya perspektiv och idéer från hela EU. 
  
Språk: Evenemanget äger rum på svenska, med tolkning från/till svenska och engelska. 

 

https://tb29b1098.emailsys2a.net/c/161/4028971/4487/0/9624207/271/198857/172ffe8204.html
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Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Onlineevenemang: Det europeiska medborgarinitiativet 

 

Onlineevenemang: Det europeiska medborgarinitiativet 

På tisdag den 25 maj kl. 13.30-15.30 ordnar EU-kommissionen ett onlineevenemang med 
fokus på det europeiska medborgarinitiativet. Mer information om det europeiska 
medborgarinitiativet finns här.  

Valmyndigheten är nationell kontaktpunkt och behörig myndighet för kontroll och 
intygande av stödförklaringar. EU-kommissionen har bett oss att utifrån myndighetens roll 
som nationell kontaktpunkt sprida information om detta evenemang. Som bilaga till detta 
nyhetsbrev finns en inbjudan med mer information och länk till anmälan. Obs att sista dag 
att anmäla sig är fredagen den 21 maj! Notera också att länkarna ibland inte fungerar i 
Explorer så prova gärna med en annan webbläsare. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

mailto:valadm@val.se
https://europa.eu/citizens-initiative/home_sv


Artikel Beställt 2018 Saldo
1 Valkuvert
2 Ytterkuvert för budröst
3 Fönsterkuvert för förtidsröstning
4 Budröstningssatser
5 Brevröstningssatser
6 Omslagskartong för förtidsröstning
7 Valsigill (50 remsor/rulle) ange antal remsor
8 Förseglingar - plomber
9 Omslag - påse

10 Valkasse - gul
11 Valkasse - vit
12 Valkasse - blå
13 Valkasse - röd
21 Blank valsedel riksdag (gul)
22 Blank valsedel kommun (vit)
23 Blank valsedel landsting (blå)
25 Partivalsedel riksdag (gul) Centerpartiet
26 Partivalsedel kommun (vit) Centerpartiet
27 Partivalsedel landsting (blå) Centerpartiet
28 Partivalsedel riksdag (gul) Feministiskt initiativ
29 Partivalsedel kommun (vit) Feministiskt initiativ
30 Partivalsedel landsting (blå) Feministiskt initiativ
31 Partivalsedel riksdag (gul) Kristdemokraterna
32 Partivalsedel kommun (vit) Kristdemokraterna
33 Partivalsedel landsting (blå) Kristdemokraterna
34 Partivalsedel riksdag (gul) Liberalerna
35 Partivalsedel kommun (vit) Liberalerna
36 Partivalsedel landsting (blå) Liberalerna
37 Partivalsedel riksdag (gul) Miljöpartiet De Gröna

38 Partivalsedel kommun (vit) Miljöpartiet De Gröna

39 Partivalsedel landsting (blå) Miljöpartiet De Gröna

40 Partivalsedel riksdag (gul) Moderaterna
41 Partivalsedel kommun (vit) Moderaterna
42 Partivalsedel landsting (blå) Moderaterna
43 Partivalsedel riksdag (gul) Socialdemokraterna
44 Partivalsedel kommun (vit) Socialdemokraterna
45 Partivalsedel landsting (blå) Socialdemokraterna
46 Partivalsedel riksdag (gul) Sverigedemokraterna
47 Partivalsedel kommun (vit) Sverigdemokraterna

48 Partivalsedel landsting (blå) Sverigedemokraterna

49 Partivalsedel riksdag (gul) Vänsterpartiet
50 Partivalsedel kommun (vit) Vänsterpartiet
51 Partivalsedel landsting (blå) Vänsterpartiet
52 Valkasse Grön för EPvalet 
56 Blank valsedel Europaparlamentet (vit)
57



Beställt 2019 Saldo
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Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Beredskap och planering inför extra val 

 

Beredskap och planering inför extra val 

Valmyndigheten har en ständig beredskap för extra val och följer nu utvecklingen. Om 
beslut fattas om extra val kommer vi att återkomma med mer praktiskt riktad information, 
såsom viktiga datum, till exempel för beställning och registrering i IT-stödet, och råd kring 
genomförande av val under en pandemi. I händelse av extra val kommer vi att använda 
befintligt IT-stöd, valdatasystemet VDS. För att undvika för långa produktionstider kommer 
vi i stor utsträckning att använda oss av manualer, handledningar och handböcker från 
tidigare val. För den som redan nu vill läsa in sig rekommenderar vi särskilt Handbok för 
kommunens uppgifter vid val 2019. 

Vi vill uppmana er att redan nu se över er egen beredskap. För att underlätta planeringen 
finns nedan en sammanställning över de särskilda regler och förutsättningar som gäller för 
extra val. I avvaktan på besked är det även bra att inventera ert lager av valmaterial så att ni 
snabbt kan lägga era beställningar om det blir aktuellt. Med detta nyhetsbrev finns en 
inventeringsmall som ni kan använda. Många kommuner har använt samma mall i den 
inventering som gjordes i slutet av 2019. Om ni har sparat uppgifterna är det bra att 
kontrollera materialet på nytt, så att exempelvis klister på kuvert fortfarande är i användbart 
skick.  

 

Följande särskilda regler gäller:  
 

 Valdagen för extra val till riksdagen bestäms av regeringen, eller av talmannen om 
talmansrundor utlyses. Valet ska hållas inom tre månader från beslutet.  

 Röstmottagningen i Sverige får börja tidigast 10 dagar före valdagen (istället för 
18 dagar före valdagen vid ordinarie val).  

 Budröster får tidigast göras i ordning 10 dagar före valdagen om rösten lämnas i 
en röstningslokal i en kommun och tidigast 20 dagar före valdagen om budrösten 
lämnas hos en utlandsmyndighet (tidsfristerna följer de som gäller för 
förtidsröstning i Sverige och i utlandet). 

 Valsedlar till riksdagen ska enligt valförordningen vara gula. (Tidigare fanns reglerat 
att de skulle vara vita.) 

 Röstkorten ska vara framme hos väljarna 10 dagar innan valdagen (istället för 18 
dagar före valdagen)  
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 Röstmottagningen i utlandet får börja tidigast 20 dagar före valdagen (istället för 
24 dagar före valdagen). I vilken omfattning det kommer att hållas utlandsröstning 
beslutas av Valmyndigheten efter samråd med UD.  

 Brevröstningen får börja tidigast 45 dagar innan valdagen (men inte innan beslut 
har fattats om valdag.)  

 Utlandsröstkorten skickas ut så snart när det går efter att beslut har fattats om 
valdag, om valet gäller riksdagen. Valmyndigheten skickar även med material för 
brevröstning tillsammans med röstkortet.   

 Sista dag för registrering av partibeteckning är en vecka efter det att beslut om 
extra val har meddelats.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 


