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§ 13
Delårsrapport augusti 2021

Dnr 2021-00019

Beslut
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

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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§ 14
Dnr 2021-00020
Beslut om att följa Kungsbacka kommuns dokumenthanteringsplan för
ledningsprocesser och stödprocesser
Beslut
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

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.
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§ 15
Inkomna skrivelser

Dnr 2021-00004

Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 10 maj 2021 till 13 september 2021 har följande skrivelser inkommit
till Valnämnden:
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:4V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:5V
Beslutsgång
Ordförande (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till protokollet och
finner att nämnden bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 16
Dnr 2021-00005
Information från ledamöter och förvaltning
Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
1. Christer Jorland (-) meddelar att detta blir hans sista sammanträde samt att
han inte längre företräder Kungsbackaborna (KB).
2. Ordföranden (S) poängterar vikten av en fungerande beredskap inför och vid
nästa års val, ifall pandemin fortfarande är ett aktuellt problem.
3. Kommunkansliet informerar om
- den beredskap som fanns under sommaren ifall ett extraval skulle utlysas. - reviderade arvoden för valförrättare. Beslut om dessa tas vid nästkommande
sammanträde som är i november.
- personal på kommunkansliet kommer delta i den nationella valkonferensen
21 sep, som anordnas av SKR.

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

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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