KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2021-11-11

Valnämnd
Sammanträde måndagen den 22 november 2021 kl. 16.30
Plats: Teams

Ärende

Beteckning

Christina Åkesson (S),
Reserv: Kristina Rasmussen (V)

Val av justerare
1.

Valnämndens budget 2022

Förslag

2021-00024

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner valnämndens nämndbudget
2022.
Valnämnden ger administrativ chef i uppdrag att
upprätta förvaltningsbudget 2022 och göra
nödvändiga omfördelningar i förvaltningsbudgeten
under året samt att informera nämnden om dessa i
samband med delårsrapport och årsredovisning.
2.

Intern kontroll 2022

2021-00023

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner plan för intern kontroll 2022
daterad 2021-10-14.

3.

Underlag till kommunbudget
2023

Zhale Rashid
Direkt 0728899682
zhale.rashid@kungsbacka.se

2021-00025

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner "Underlag till
kommunbudget 2023" daterad 2021-11-08.

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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4.

Ärende

Beteckning

Förslag

Sammanträdesdagar 2022

2021-00021

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar följande sammanträdesdagar
för 2022:
7 februari
11 april
16 maj
29 augusti
14 september
21 november
Valnämndens sammanträden hålls på måndagar
klockan 16.30 förutom den 14 september.
5.

Arvoden för valförrättare - val
2022

2021-00012

Förslag till beslut

Valnämnden fastställer följande arvoden för
riksdags- kommun- och regionvalen 2022:
-

Ordförande i valdistrikt 4 000 kronor
Vice ordförande i valdistrikt 3 400 kronor
Röstmottagare 3 200 kronor
Reserver 825 kronor (3 200 vid inträde som
röstmottagare)
Röstmottagare förtidsröstning lördag/söndag
400 kronor/timme
Röstmottagare vid förtidsröstning vardag 200
kronor/timme
Extra rösträknare valdagen 350 kronor

De fastställda arvodena inkluderar semesterlön,
semesterersättning, ersättning för utbildning samt
kostnadsersättning.
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6.

Ärende

Beteckning

Förslag

Förtroendevalda som
röstmottagare vid val till
riksdag, kommun och region
samt EU-val

2021-00026

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att kandidater på valsedlar som
finns tillgängliga i Kungsbacka kommuns vallokaler
inklusive förtidsröstningsplatser inte får arbeta som
röstmottagare i respektive val avseende
- kandidater till Europaparlamentet, valkrets
Sverige
- kandidater till Sveriges riksdag, valkrets Halland
- kandidater till Hallands regionfullmäktige
- kandidater till Kungsbacka kommunfullmäktige
Valnämndens beslut 2018-05-28 § 30 upphör
samtidigt att gälla.

7.

Information Kommunfullmäktiges
fastställande av ny
valdistriktsindelning

2020-00013

8.

Inkomna skrivelser 2021

2021-00004

9.

Information från ledamöter och 2021-00005
förvaltning 2021

Alf Olofsson
ordförande

Zhale Rashid
sekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-14
Diarienummer

VN 2021-00024

Valnämndens budget 2022
Förslag till beslut i valnämnden
Valnämnden godkänner valnämndens nämndbudget 2022.
Valnämnden ger administrativ chef i uppdrag att upprätta förvaltningsbudget 2022 och göra
nödvändiga omfördelningar i förvaltningsbudgeten under året samt att informera nämnden om dessa i
samband med delårsrapport och årsredovisning.
Sammanfattning av ärendet
De kommunövergripande målen för 2022 gäller inte valnämnden enligt beslut i kommunfullmäktige
den 2021-06-08. Det budgetförslag som är framtaget för valnämnden innehåller de delar som berör
valnämndens verksamhet 2022. Arbetet med framtagandet av budget 2022 grundar sig på tidigare
årsutfall från 2018 och 2019 års val och ett antal nya kända faktorer. Valnämndens ram för att valåret
är cirka 2,3 mnkr.
Största skillnaden från 2018 och 2019 års val är en ökning med tre nya valdistrikt samt ytterligare en
person till i varje valdistrikt jämfört med år 2018 års val.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-14
Valnämndens nämndbudget 2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Regeringen har lämnat sitt budgetförslag för 2022 till Riksdagen. Där föreslås att totalt 253 miljoner
kronor avsätts för kommunernas arbete med valen. Motsvarande belopp inför valåret 2018 var 195
miljoner. Förslaget innebär därmed en ökning av det totala anslaget. Dessa medel är avsedda för att
täcka valnämndernas kostnader avseende förtidsröstningen. Hur mycket varje kommun får beslutas av
regeringen genom en särskild förordning som vanligtvis är klar kring årsskiftet.
Kungsbacka kommun
Sofia Jonsson
0300 83 46 76
Administrativ chef
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Sofia Jonsson
Administrativ chef
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Nämndbudget 2022
Valnämnd

www.kungsbacka.se

Nämnden för Valnämnd

Kungsbacka kommun

1 Översiktlig beskrivning av nämnden
1.1 Nämndens uppdrag
Valnämnden är kommunens lokala valmyndighet med ansvar att genomföra val till
europaparlament, riksdag, kommun och landsting samt eventuella extra val och folkomröstningar.
Val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige infaller vart fjärde år. Val till
Europaparlamentet äger rum vart femte år. I valen utser väljarna sina företrädare som ska
representera dem i de beslutande församlingarna under den kommande mandatperioden.

1.2 Verksamhetens omfattning
Under 2022 är det val på nationell, regional och lokal nivå till riksdag respektive regionfullmäktige
och kommunfullmäktige. När det är valår ansvarar valnämnden bland annat för att utse
röstmottagare och se till att det finns vallokaler och har hela ansvaret för förtidsröstningen i
kommunen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen,
dels på onsdagen i veckan efter valdagen.
Valnämnden har inga anställda. De som samordnar och leder arbetet med val under valår samt
samordnar valnämndens administration mellan valen är anställda på kommunledningskontorets
kansli. Ett valkansli kommer att inrättas år 2022. Ett flertal medarbetare kommer att ingå i
valkansliet i olika stor omfattning bland annat kommer det att vara en till två valsamordnare, en
administratör som exempelvis ska administrera bemanningen av valförrättare, en kommunjurist,
flertalet ambulerande röstmottagare och mottagare av förtidsröster och en administrativ chef.
Budgetomslutningen uppgår till 2,3 miljoner kronor.

1.3 Nämnd/styrelse
Nämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Nämnden har inget arbetsutskott. Nämnden har ett
presidium som består av två ledamöter. Nämndsmöten genomförs cirka fyra gånger per år vid
mellanvalsår och cirka fem gånger vid valår. Nämndens möten föregås ibland av ett presidiemöte.

1.4 Förvaltningens organisation
Valnämnden har ingen egen förvaltning varför de administrativa uppgifterna och eventuellt andra
valfrågor som kan bli aktuella under mellanvalsår utförs av kommunledningskontoret. Under valår
kan de som arbetar med valet anses arbeta i ett valkansli.
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2 Så här styrs kommunen
Verksamheterna styrs genom en levande vision, tydliga mål, en gemensam arbetsplatskultur och en
tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Det är politikerna i
kommunfullmäktige och nämnderna som bestämmer vad som ska göras och formulerar mål och
direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan hur det ska göras, vilket beskrivs i
genomförandeplaner. Uppföljningen är viktig för att utvärdera resultatet och för att återföra
erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt.
Med Ett Kungsbacka som principiellt förhållningssätt samarbetar vi för att nyttja resurserna på
bästa sätt för hela kommunen och för att kunna erbjuda bästa möjliga service och tjänster för de vi
är till för. Vi har hela kommunen i fokus inte bara den enskilda verksamheten.
Vår styrning och ledning är tillitsbaserad för att kunna möta invånarnas behov på bästa sätt och
skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel
mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen, invånare,
företag och organisationer. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa. Vi samarbetar och är
ödmjuka för varandras arbetsområden och kompetens.
Utöver kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv finns det styrdokument som innehåller
mål. Dessa uttrycker politikernas ambitioner i olika sakfrågeområden. Exempel på sådana
styrdokument är Översiktsplanen och Mål för bostadsbyggande.
En kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstepersoner är en förutsättning för
att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. Denna dialog kallar vi ledningsdialog.
Det här är Kungsbackas styrmodell
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2.1 Så här styr nämnden
Grundläggande bestämmelser om val till riksdagen respektive region- och kommunfullmäktige
finns i regeringsformen och kommunallagen. För val till Europaparlamentet finns sådana
bestämmelser bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i
den så kallade valrättsakten, som har genomförts huvudsakligen genom bestämmelser i vallagen.
Mera detaljerade bestämmelser om genomförande av allmänna val finns i vallagen och
förordningar. Valmyndigheten har även "ställningstaganden" i vissa frågor som kan vara en
vägledning för valnämnder.
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3 Visionen visar vart vi vill
Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det
ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden.
I Kungsbacka växer framtiden
I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje
människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.
Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och
möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget.
Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare.
Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan utvecklas och leva
det goda livet, hela livet.
Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt:
socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar.
Mångfald, puls och nära till naturen
Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen
identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder
för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den
inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många.
Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort.
Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld.
Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporternas miljöpåverkan.
Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även
kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen.
Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen.
Västsveriges bästa företagsklimat
Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill
etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.
Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv
redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i
hela kommunen.
Vi utvecklas hela livet
I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar
respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla
och stark framtidstro.
Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och
samhället i stort.
Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet
Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av aktiviteter,
upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och
Nämndbudget 2022
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öppenhet spirar i nätverk och föreningar.
Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända.
Den nytänkande kvalitetskommunen
Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt
uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra.
Här jobbar människor som vill, vågar och kan.
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4 Kommunens omvärldsanalys
Omvärld i förändring
Världen runt omkring oss förändras och Kungsbacka förändras med den. Kommunens invånarantal
beräknas ha ökat till cirka 127000 år 2050. Vid det laget kommer både vår omgivning och våra
förutsättningar att se annorlunda ut. Vi kan inte veta hur framtiden blir, men det råder bred samsyn
om vilka stora drivkrafter som påverkar världens utveckling
Klimatet förändras. Att klimatet förändras får enorma konsekvenser globalt, med ökad risk för
översvämningar, torka, värmebölja, sjukdomar och i förlängningen även konflikter och ökad
migration. I många länder sker omfattande arbete som utgår från FN:s globala mål för hållbar
utveckling med sikte på år 2030. Från och med 2021 har världens tre största ekonomier (USA, EU
och Kina) åter planer för att på sikt bli klimatneutrala. Att Kungsbacka växer kommer att öka
behovet av bostäder, med tillhörande infrastruktur och service. När den fysiska infrastrukturen
byggs ut behöver hållbarhetsperspektiv integreras i samhällsplaneringen. Det krävs bostadsnära
grönytor och bevarande av den biologiska mångfalden.
Demografin förändras. En tydlig trend i västvärlden är en åldrande befolkning. I Sverige föds det
fler barn än i många EU-länder, vilket kommer att öka andelen unga. Vi har också haft en stor
flyktinginvandring med många i arbetsför ålder. Men även här väntas befolkningen bli allt äldre
framöver. Det innebär fler personer som är i behov av vård och omsorg, samtidigt som
skatteunderlaget sjunker då andelen sysselsatta minskar. Kungsbacka kommun står inför en stor
utmaning i att finansiera framtidens välfärdstjänster. Men en växande grupp äldre med bibehållen
hälsa skapar också möjligheter att ta vara på de förmågor och kompetenser som finns i gruppen och
göra dem mer aktiva i samhällsutvecklingen.
Tekniken förändras. Informationsteknik genomsyrar idag hela vårt samhälle och i framtiden
väntas utvecklingen av bland annat artificiell intelligens och Internet of Things leda till ännu större
förändringar. Konsekvenserna väntas bli särskilt tydliga på arbetsmarknaden, inom hälso- och
sjukvården, för klimat- och miljöarbetet, och inom transport och mobilitet. Våra invånares ständigt
ökande användning av digitala och mobila tjänster ökar förväntan på att kommuner erbjuder enkla,
snabba och individanpassade lösningar.
Värderingar förändras. Globalt sett försvagas demokratin och 2020 blev ett bottenår. Delvis beror
det på restriktioner som en följd av coronaviruset, men nedgången följer en trend som föregick
pandemin. I en global kontext är svenskarnas värderingar extrema. Vi är den befolkning som rankar
värden som jämställdhet, miljöskydd, tolerans gentemot minoritetsgrupper och medbestämmande
högst. Sverige är bland de högst placerade i världen när det gäller demokrati och tilliten till
samhället, men även hos oss syns tecken på försämring.
Vad blir kvar efter corona? Effekterna av coronapandemin gick i en mängd riktningar samtidigt.
Betydligt fler människor än vanligt onlineshoppade, hemestrade och nyttjade våra friluftsområden.
Många personer blev arbetslösa, medan andra ställde om till distansarbete och fick omvandla sina
hem till arbetsplatser. Vissa upplevde ökad fysisk och psykisk ohälsa på grund av isolering och
stillasittande. Andra mådde bra av ökad effektivitet och en bättre balans mellan arbete och fritid.
Både affärsresande och behovet av lokaler för arbetsplatser minskade, samtidigt som olika typer av
digitala evenemang ökade kraftigt.
Detta beskrivs mer utförligt i omvärldsanalysen i Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024.
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5 Nämndens omvärldsanalys
Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige äger rum den 11 september 2022. I det fall det blir
extraval kommer det att påverka valnämndens verksamhet. Val till Europaparlamentet är år 2024.
Regeringen har i oktober överlämnat proposition 2021/22:52, Förstärkt skydd för väljare vid
röstmottagning, till riksdagen. Denna proposition utgår från det första delbetänkandet av 2020 års
valutredning. Propositionen syftar till att stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen och stärka
skyddet för valhemligheten. Regeringen föreslår därför ändringar i vallagen angående bland annat
utbildning av röstmottagare och ordningen vid röstmottagningen, inklusive väljares rätt till hjälp vid
röstning. Det föreslås även att valnämnder och utlandsmyndigheter tar över ansvaret för att lägga ut
samtliga valsedlar i röstnings- och vallokaler. Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft
den 1 februari 2022 och propositionen ska behandlas vid riksdagens sammanträde den 15 december.
Regeringen bedömer även att en utvärdering av tillämpningen av reformen med avskärmningar av
valsedelställ bör göras efter valen 2022.
När det kommer till säkerhet är Valmyndigheten navet i den svenska valadministrationen med
övergripande ansvar för val. De har en väl fungerande samverkan mellan kommunal
valadministration, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Säkerhetspolisen och
Polisen i syfte att skydda valets genomförande.
Pandemin är ett område som också måste följas i det fall det skulle påverka valprocessen.
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6 Vår värdegrund
För att framtiden ska växa och ta fart hos oss behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla
sanningar och våga pröva nya idéer. Då behövs en kultur där vi har kundens fokus, litar på varandra
och drar åt samma håll. Vi har gemensamt utvecklat vår arbetsplatskultur med hörnstenarna - vi
välkomnar, vi tänker nytt, vi samarbetar och vi levererar - utifrån visionens slutord: här jobbar
människor som vill, vågar och kan.
När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen får de som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott
bemötande, vi är tillgängliga och möjliggör för inflytande och medskapande, vilket skapar trygghet
för dem vi är till för.
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7 Direktiv
Direktiv är det mest konkreta sättet 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 eller för att påskynda ett arbete. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven
som kommer att följas upp i årsredovisningen. Tjänstepersoner har en skyldighet att redovisa för
politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet.

7.1 Direktiv från kommunfullmäktige
Finns inga direktiv från kommunfullmäktige.
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8 Ekonomi med kommentarer
Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2021 om Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024.
Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2022 och sammandrag investeringsbudget
2022-2026.

8.1 Driftbudget
Ramfördelning driftbudget
Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå

Bokslut 2020

Budget 2021

Budget 2022

Valnämnden

645

2 259

Summa

645

2 259

Kommentar till ramfördelning driftbudget
Kommunfullmäktige har fått utökad budgetram på grund av att det är valår med 1,6 miljoner kronor
och omfattar totalt 2,3 miljoner kronor under år 2022.
Bemanningen ändras från tidigare valår och utökas med en valförrättare per valdistrikt. Arvode till
valförrättare och nämnd är uppräknande. I driftsbudgeten ingår även att bemanna upp med en
administratör som ska stödja valsamordnaren månaderna innan valet.
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9 Policys, planer och program
9.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige
Styrdokument

Beslutande paragraf/År

Attestreglemente

KF 2015-01-10 § 30

Kvalitet

KF 2013-08-13 § 101

Barnkonventionen - policy

KF 2014-11-11 §

Konkurrensprövning

KF 2011-02-01 § 8

Vision 2030

KF 2017-06-16 § 94

Kommunikation

KF 2019-12-10 § 194

Fordon

KF 2014-10-13 § 114

Policy för upphandling

KF § 2021-03-09 § 30

Konkurrensprövning - tillämpningsanvisningar

KF 2011-02-01 § 8

Personuppgifter - policy

KF 2018-06-14 § 111

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

KF 2018-12-13 § 26

Taxa för kopia av allmän handling

KF 2021-04-13 § 65

Lokala ordningsföreskrifter

KF 2020-02-02 § 8

Attestreglemente - tillämpningsanvisningar

Ekonomichef 2015-05-01

E-målbild 2020

FC

Klimatstrategi

KF 2018-12-13 § 257

Invånardialog

KF 2014 § 119

Privata utförare

KF 2016-10-11 § 144

Direktupphandling

KS 2018-08-28 § 185

Förmåner till förtroendevalda

KF 2018-12-13 § 260

Arbetsgivarpolicy

KF 2019-06-11 § 86
Ann-Charlotte Järnström
2019-08-20

Regler för tjänsteresor
Arbetsmiljömål

KF 2020-10-06 § 119

9.2 Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen
Styrdokument

Beslutande paragraf/År

Riktlinjer för integration

KS 2019-11-26 § 275

Ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

KS 2020-02-18 § 32

Nämndbudget 2022
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9.3 Styrdokument beslutade av Valnämnden
Styrdokument

Beslutande paragraf/År

Delegeringsförteckning för valnämnden

Nämndbudget 2022

VN 2020-11-23 § 19
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-14
Diarienummer

VN 2021-00023

Intern kontroll 2022

Förslag till beslut i valnämnden
Valnämnden godkänner plan för intern kontroll 2022 daterad 2021-10-14.
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 för 2022.
Planen för intern kontroll innehåller kommunövergripande risker och tillhörande kontrollpunkter som
ingår i intern kontrollplanerna för samtliga nämnder. Då valnämnden genomför allmänna val år 2022
upprättas även en egen riskanalys kopplad till valprocessens alla steg.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-10-14
Intern kontroll rapport, 2021-10-14
Beslutet skickas till
Valsamordnare
Beskrivning av ärendet
Sedan 2017 arbetar Kungsbacka med internkontroll enligt en gemensam kommunövergripande modell
för planering och uppföljning. Årligen genomförs riskinventering och riskanalys som leder till planer
för granskning i varje nämnd. Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar
nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av
säkerhet uppnår: - 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
Kungsbacka kommun
Sofia Jonsson
0300 83 46 76
Administrativ chef

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

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

2021-10-14

Intern kontrollplan 2022
Valnämnd
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1 Inledning
I Kungsbacka kommun arbetar vi med intern kontroll i en årlig process som utgår från en riskanalys för den
verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. För varje kommande år antas en intern kontrollplan och i slutet
av varje år sammanfattas årets arbete med intern kontroll i en rapport.

Att kommunerna ska ha ”en tillräcklig intern kontroll” styrs av kommunallagen. Enligt reglementet ges
nämnderna ansvaret för den interna kontroll inom sitt verksamhetsområde.
Intern kontroll är en del av våra ekonomistyrprinciper (se Kommunbudget).
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är
tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår det som Sveriges kommuner och
regioner (SKR) beskriver som ”syfte, innehåll och värde” med intern kontroll i några punkter:







Förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister.
Bygger medvetenhet om att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet.
Strukturer, system och processer för tydlighet och ordning.
Ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet.
Skyddar organisationen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador.
Bygger och stödjer trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling!

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån
riskanalysen upprätta en internkontroll plan.
Intern kontrollplanens granskningar är en uppföljning av att vardagens kontroller fungerar som avsett. t ex
attester, granskning av bidragsutbetalningar, granskning av uppföljning av semesteruttag etc.
Nämndens egna arbete med intern kontroll
Utgångspunkten för valnämndens arbete finns i vallagen. Valnämndens plan för intern kontroll 2022 utöver de
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kommungemsamma punkterna baseras på en riskanalys framtagen för tidigare valår. Riskanalysen omfattar
områden som bemanning, lokaler, infrastruktur, katastrofer och övrigt som kan påverka valet. Ett flertal
processkartor finns som kartlägger alla steg i de olika delarna som berör ett val och kopplat till detta finns ett
planeringschema. En revidering av riskanalysen ska genomföras innan våren 2022. Ett område som kommer att
beaktas särskilt är säkerhetsområdet.
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2 Sammanfattning
Planen för kommande år innehåller områden som är kommunövergripande riskområden som tagits fram centralt
och som varje nämnd/förvaltning ska granska. 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.
De identifierade riskerna för nämndens egen verksamhet hanteras huvudsakligen inom ramen för valårets
projektplan samt riskanalys.
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3 Omvärldsanalys
Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet, med anledning av det första delbetänkandet från 2020 års
valutredning, Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning. SOU 2021:7. Remissen föreslår att ändringar
träder i kraft inför valen 2022, som rör utbildning av röstmottagare och ordningen vid röstmottagningen,
inklusive väljares rätt till hjälp vid röstning. Remissen föreslår även att valnämnder och utlandsmyndigheter får
ansvar för att lägga ut partiernas namnvalsedlar i röstningslokaler och vallokaler. Regeringen föreslår att
lagändringarna träder i kraft den 1 februari 2022.
När det kommer till säkerhet är Valmyndigheten navet i den svenska valadministrationen med övergripande
ansvar för val. De har en väl fungerande samverkan mellan kommunal valadministration, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), Säkerhetspolisen och Polisen i syfte att skydda valets genomförande.
Pandemin är ett område som också måste följas i det fall det skulle påverka valprocessen.

6

Nämnden för Valnämnd
Intern kontrollplan 2022

Kungsbacka kommun

4 Arbetet med intern kontroll 2022
Varje kontrollpunkt på de kommungemensamma punkterna har en övergripande ansvarig. Främst genomförs
granskning under senhösten 2022 för att få ett så stort underlag som möjligt att granska.
När det kommer till nämndens egna riskanalys inför valet den 11 september 2022 kommer ett intensivt arbete att
genomföras av en mindre projektgrupp där bland annat kommunens säkerhets- och beredskapschef kommer att
delta. Valmyndigheten kommer även att ha seminarier på temat säkerhet inför valet 2022.
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5 Riskanalys 2022
Riskanalysen utgår från en inventering av samtliga risker som kopplar till mål, uppdrag, bestämmelser etc, men
också risker för fusk, oegentligheter, korruption. Analysen mynnar ut i en bruttolista och en nettolista, dvs vilka
risker kan accepteras eller är omhändertagna på annat sätt och vilka risker tas till plan för granskning och
uppföljning. Såväl brutto- som nettolistan ska finnas med i internkontrollplanen. I enlighet med
ekonomistyrprinciperna är det nämnden som ansvarar för att prioritera riskerna

5.1 Risker - Till plan
I matrisen visas riskerna i en löpnummerserie (svarta cirklar) och återfinns med beskrivning i tabellen nedan.
Siffrorna 1-16 längst ner i varje ruta indikerar riskvärde = sannolikhet x konsekvens.
4

8

3

6

12

16

9

12

6

8

3

4

4

2

3

2

4
1

3

4

5

6

2

Sannolikhet

1

2

1

1

2

3

Konsekvens

1

Hög

5

Medel Totalt: 6

8
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Kritisk
Hög
Medel
Låg

Kungsbacka kommun

4
3
2
1

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

Till
plan

Kategorier

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Personal

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

2. Mindre vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

Ekonomi

2 Kommunövergripande
risk: Redovisning av
representation

3. Vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

3 Kommunövergripande
risk: Debiteringsrutiner

2. Mindre vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

4 Kommunövergripande
risk: Inköp (granskning
begränsas till belopp
över 100.000:-)

2. Mindre vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

5 Kommunövergripande
risk: Bristande hantering
av delegationsbeslut

2. Mindre vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

6 Kommunövergripande
risk:
Informationsöverföring
till tredje land

2. Mindre vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

Information
ssäkerhet,
administrati
on, inköp...
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6 Planerade granskningar 2022
6.1 Planerade granskningar
Slutdatu
m

Risker

Kontrollmoment

Granskningsaktiviteter

Startdatum

Kommunövergripand
e risk: Redovisning
av representation

Attest av
representation

Granskning av
representationskostnader
mm

2022-01-01

2022-1130

Kommunövergripand
e risk:
Debiteringsrutiner

Debiteringsrutiner

Uppföljning av
debiteringsprocessen

2022-01-01

2022-1230

Kommunövergripand
e risk: Inköp
(granskning
begränsas till belopp
över 100.000:-)

Beställningsgodkänn
ande

Granskning av att
genomförda inköp följer
inköpsprocessen och
gällande styrdokument

2022-01-01

2022-1130

Kommunövergripand
e risk: Bristande
hantering av
delegationsbeslut

Delegeringsrutin

Granskning av
delegeringsbeslut

2022-01-01

2022-1130

Kommunövergripand
e risk:
Informationsöverförin
g till tredje land

Följsamhet till
lagstiftning avseende
integritetsskydd och
Schrems II-målet
(överföring av
personinformation till
terdjeland med
massövervakningsla
gstiftning).Efterlevna
d till rutin för
informationsklassific
ering.

Inventering av behandling
av personinformation som
omfattar
tredjelandsöverföring

2022-01-01

2022-1130

6.2 Uppföljning av granskning och åtgärder
Uppföljningen kommer att redovisas till valnämnden.

6.3 Granskning av privata utförare 2022
Ej aktuellt.

6.4 Granskning av avtalssamverkan 2022
Ej aktuellt.
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6.5 Annan granskning
Ingen känd i nuläget.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-08
Diarienummer

VN 2021-00025

Underlag till kommunbudget 2023

Förslag till beslut i valnämnden
Valnämnden godkänner ”Underlag till kommunbudget 2023” daterad 2021-11-08.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar i juni månad om kommunbudget för kommande år, som bland annat
innehåller kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden, kommunfullmäktiges direktiv,
riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultat- och finansieringsbudget, ekonomiska ramar för
nämnderna, investeringsplan, taxor och avgifter och skattesats.
Nämnden ska varje år lämna underlag till arbetet med att ta fram nästkommande års kommunbudget.
Alla nämnder ska lämna ett kortfattat underlag till budgetberedningen där nämndens utmaningar och
möjligheter inför kommande budgetperiod beskrivs. Underlag till kommunbudget ska preliminärt
lämnas in den 28 januari 2022.
År 2023 är inget valår.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-11-08
Beslutet skickas till
Budgetberedningen
Beskrivning av ärendet
I valnämnden förslag till budget 2023 ingår årlig arvodeshöjning, licensavgifter för
verksamhetssystemet Kaskelot, lokalhyra till valförrådet, samt eventuell utbildning inför EU-valet
2024 samt intern representation. Totalt blir budgetbehovet 320 000 kronor.
Kungsbacka kommun
Sofia Jonsson
0300 83 46 76
Administrativ chef

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Det finns dock en risk för extraval, men då inga extraval har genomförts i nutid är det inget
valnämnden begär extra budget för.

Sofia Jonsson
Administrativ chef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-04
Diarienummer

VN 2021-00021

Sammanträdesdagar 2022

Förslag till beslut i valnämnden
Valnämnden beslutar följande sammanträdesdagar för 2022:
7 februari

11 april

16 maj

29 augusti

14 september 21 november
Valnämndens sammanträden hålls på måndagar klockan 16.30 förutom den 14 september.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden fastställer varje år, kommande års sammanträdesdagar. Förslag till sammanträdesdagar
för år 2022 följer tidigare års sammanträdesstruktur. I planeringen av sammanträdesdagarna har även
hänsyn tagits till kommunens tidplan för ekonomiska uppföljningar samt att det är valdag den 11
september med tillhörande onsdagsräkning veckan efter.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-10-04
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, kansli
Valsamordnare

Sofia Jonsson
Administrativ chef

Kungsbacka kommun
Sofia Jonsson
0300 83 46 76
Administrativ chef

1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-14
Diarienummer

VN 2021-00012

Arvoden för valförrättare - val 2022

Förslag till beslut i Valnämnden
Valnämnden fastställer följande arvoden för riksdags- kommun- och regionvalen 2022:
Ordförande i valdistrikt 4 000 kronor
Vice ordförande i valdistrikt 3 400 kronor
Röstmottagare 3 200 kronor
Reserver 825 kronor (3 200 vid inträde som röstmottagare)
Röstmottagare förtidsröstning lördag/söndag 400 kronor/timme
Röstmottagare vid förtidsröstning vardag 200 kronor/timme
Extra rösträknare valdagen 350 kronor
De fastställda arvodena inkluderar semesterlön, semesterersättning, ersättning för utbildning samt
kostnadsersättning.
Sammanfattning av ärendet
Arvodena anpassas till att vara konkurrenskraftiga i jämförelse med de närmsta kommunerna Mölndal
och Varberg. Föreslagna arvoden inkluderar semesterlön, semesterersättning, ersättning för utbildning
samt kostnadsersättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-14
Beslutet skickas till
Lön

1 (2)
Zhale Rashid
0728899682
Systemförvaltare
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Beskrivning av ärendet
Arvodena anpassas till att vara konkurrenskraftiga i jämförelse med de närmsta kommunerna Mölndal
och Varberg. Föreslagna arvoden inkluderar semesterlön, semesterersättning, ersättning för utbildning
samt kostnadsersättning.
Vid händelse av återbud från röstmottagare under valdagen kommer ett antal reserver att utses för
jourtjänstgöring. Detta uppdrag innebär att personen ska vara tillgänglig under valdagen för att med
kort varsel kunna inträda som röstmottagare. Arvode om 800 kronor utbetalas för uppdrag som reserv.
Om reserv inträder som röstmottagare gäller istället arvode för röstmottagare 3 000 kronor.
Tid rapporteras per påbörjad halvtimma.
Tiden räknas från det att tjänstgöringen startar till dess att den slutar i röstmottagningslokalen. Restid
till och från lokalen räknas inte med. Tid för iordningsställande före och efter röstmottagningen får
skrivas upp per påbörjad halvtimma.
De som lämnar in förtidsröster i stadshuset får skriva upp tid till dess att rösterna är lämnade i
stadshuset.
Det tidigare arvodet för utbildning utgår, då vallagen ändrats till att endast den som har fått sådan
utbildning som behövs för uppdraget, får anställas.
Arvoden allmänna valen 2018:
Ordförande i valdistrikt

3 800

Vice ordförande i valdistrikt

3 200

Röstmottagare

3 000

Arvoden EU-valet 2019:
Ordförande i valdistrikt

3 900

Vice ordförande i valdistrikt

3 300

Röstmottagare

3 100

Sofia Jonsson
Administrativ chef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-08
Diarienummer

VN 2021-00026

Förtroendevalda som röstmottagare vid val till riksdag, kommun och region samt EUval

Förslag till beslut i valnämnden
Valnämnden beslutar att kandidater på valsedlar som finns tillgängliga i vallokaler och i
förtidsröstningen inte får arbeta som röstmottagare i respektive val avseende:
-

kandidater till Europaparlamentet, valkrets Sverige
kandidater till Sveriges riksdag, valkrets Halland
kandidater till Hallands regionfullmäktige
kandidater till Kungsbacka kommunfullmäktige

Valnämndens beslut 2018-05-28 § 30 upphör samtidigt att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att rekrytera röstmottagare som ska arbeta med
förtidsröstning eller röstning i vallokal på valdagen. Förordnande av röstmottagare är delegerat till
tjänstepersoner. År 2018 beslutade valnämnden att kandidater på valsedlar som finns tillgängliga i
vallokaler och i förtidsröstningen inte får arbeta som röstmottagare i följande val; Europaparlamentet,
valkrets Sverige, kandidater till Sveriges riksdag, valkrets Halland, kandidater till Hallands
landstingsfullmäktige, valkrets Kungsbacka, kandidater till Kungsbacka kommunfullmäktige.
Motiveringen till att kandidater på valsedlar ej ska vara röstmottagare är att det är mycket viktigt att ha
ett rättssäkert och förtroendeingivande valförfarande. Väljarna måste ha ett stort förtroende för dem som
arbetar med valet i röstningslokalerna och att de får ett kunnigt och bra bemötande. Att de träffar en
kandidat på en lista som man ska rösta på kanske kan minska förtroendet. Valmyndigheten har så vitt
det framgår inte några synpunkter då vallagen inte har några bestämmelser i frågan. Det ska tilläggas att
det före år 2000 var vanligt att politiker satt som valförrättare i Kungsbacka.
Regionfullmäktige har den 27 oktober 2021 beslutat föreslå Länsstyrelsen att regionfullmäktige från
mandatperioden 2023 ska vara en valkrets, vilket är en förändring sedan valnämndens beslut 2018.
Kungsbacka kommun
Sofia Jonsson
0300 83 46 76
Administrativ chef
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Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-11-08
Valnämndens beslut, 2018-05-28, § 30
Beslutet skickas till
Samtliga partier
Beskrivning av ärendet
I vallagskommittén som tillsattes efter valet 2010 diskuterades frågan i dess slutbetänkande (SOU
2013:24). Där skrivs: ”Man kan notera att praxis varierar i vissa avseenden. Så t.ex. rekryterar vissa
valnämnder inte personer med politisk anknytning som röstmottagare medan andra valnämnder inte ser
ett politiskt engagemang som hinder. Det väsentliga i detta sammanhang är att röstmottagarna agerar
så att väljarnas förtroende för valförfarandet upprätthålls. Kommittén har inte funnit skäl att närmare
överväga några formella regler av jävskaraktär när det gäller röstmottagarna. En gräns som vi tycker
är befogad är att en person som kandiderar på lista inte ska fungera som röstmottagare.”

Sofia Jonsson
Administrativ chef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum
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2021-09-07

§ 118
Dnr 2021-00644
Översyn av valdistriktsindelning samt namngivning av nya valdistrikt
inför valen 2022
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny valdistriktsindelning enligt tjänsteskrivelse,
daterad 2021-06-08, och översänder det till Länsstyrelsen i Hallands län för
antagande.
Sammanfattning av ärendet
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens
indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då
ordinarie val till riksdagen ska hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt
ska meddelas senast den 1 december 2021 för att beslutet ska kunna tillämpas vid
valet 2022. Länsstyrelsen önskar därför att senast den 1 oktober 2021 få uppgift om
några förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför valet 2022.
Valnämnden gav den 28 september 2020 kommunledningskontoret i uppdrag att se
över valdistriktsindelningen. Bakgrunden är att antalet röstberättigade i ett antal
valdistrikt har ökat så pass mycket att flera distrikt behöver delas. Ett valdistrikt ska
omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.
De föreslagna förändringarna innebär att valdistrikt Kolla delas upp i Norra och
Södra Kolla, att valdistrikt Gottskär och Vässingsö/Röda Holme delas av för att bilda
ytterligare ett distrikt i Onsala som namnges Södra Onsala samt att valdistrikt Åsa
Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av för att bilda ett fjärde distrikt i Åsa
som namnges Åsa kust. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir därmed 46.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 221
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 265
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Valnämnden 2021-05-10, § 8
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-26
Karta valdistrikt Kungsbacka kommun, 2021-04-26
Karta valdistrikt Åsa, 2021-04-26
Karta valdistrikt Kolla, 2021-04-26
Karta valdistrikt Onsala, 2021-04-26
Information om valkrets- och valdistriktsindelning samt mandat och ersättarkvot,
Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-13
Bilaga – Röstberättigade Kungsbacka, Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-14
Valnämnden 2020-09-28, § 13

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

2021-09-07

Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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2021-11-02

Dataskyddsombudets råd efter avstämning
med Valnämnden
Bakgrund
Valnämnden har den 2020-12-21 anmält mig som dess dataskyddsombud till
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). I det uppdraget ingår att följa upp verksamhetens
behandling av personuppgifter och ge råd utifrån dataskyddsförordningens ramar.
I samband med min genomgång av samtliga verksamheters dataskyddsarbete i
Kungsbacka kommun har jag också haft en avstämning med Valnämnden den 2021-1029 kring dess behandlingregister, information till registrerade och rutiner för hantering av
personuppgiftsincidenter. Medverkade gjorde kanslichef inom kommunstyrelsens
förvaltning som sköter valsamordningen samt nämndens diarium och post. Här ges en
återkoppling på avstämningen och mina råd.

Personuppgiftsansvar och behandlingsregister
Som personuppgiftsansvarig följer att Valnämnden bör ha ett behandlingsregister som
visar vilken behandling av personuppgifter som sker inom dess verksamhet (se artikel 30
GDPR). Det finns undantag som innebär att mindre verksamheter i vissa fall inte behöver
föra ett sådant register, och jag konstaterar att omfattningen av valnämndens verksamhet
och behandlingen av personuppgifter i samband med den är mycket begränsad både i
omfattning, systematik och känslighet. Min rekommendation är dock att ändå
upprätthålla ett sådant register eftersom det bidrar till en öppen och transparent
behandling i linje med de grundläggande principerna för all personuppgiftsbehandling.
Vid tiden för avstämningen har Valnämnden förtecknat sin personuppgiftsbehandling i
ett register, vilket mot bakgrund av ovan är mycket positivt. Registret bör dock justeras
så att det överensstämmer med nuvarande diariesystem samt kompletteras med uppgift
om dataskyddsombud.

Information till registrerade
Information till Valnämndens registrerandegrupper om behandlingen och de registrerades
rättigheter lämnas i samband med ett informationsbrev som går ut inför varje valperiod.
Ett råd är att före utskicket kontrollera att informationen innehåller alla de delar som ska
ingå när personuppgifterna samlas in från de registrerade själva (se artikel 13.1-2
GDPR).

Rutin för hantering av personuppgiftsincidenter
Hanteringen av eventuella personuppgiftsincidenter sker enligt kommunens övergripande
rutin. Ett råd är att repetera informationen till valmedarbetarna om detta inför valarbetet
Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

så att de kan vara vaksamma på eventuella avvikelser i personuppgiftshanteringen och
vet hur de ska agera.

Övrigt
Jag uppfattar i övrigt inget annat än att Valnämnden har god inblick i de ramar som
reglerar dess personuppgiftsbehandling.

Fortsatt kontakt
Valnämnden är alltid välkommen att kontakta mig vid frågor eller funderingar gällande
dess personuppgiftsbehandling. I mitt uppdrag ingår att lämna råd och stöd inom
området. Jag nås på telefon 0300-83 40 66 eller dataskyddsombud@kungsbacka.se.

Karin Malmsten
Dataskyddsombud
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Sofia Jonsson
den 4 november 2021 11:43
Zhale Rashid
VB: Återkoppling från avstämning av Valnämndens dataskydd
DSO avstämning VAL 211029.pdf

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Vill du diarieföra detta åt valnämnden samt göra det som en inkommen skrivelse till valnämnden i
november.
Tack!
Från: Karin Malmsten <karin.malmsten@kungsbacka.se>
Skickat: den 3 november 2021 08:22
Till: Sofia Jonsson <sofia.jonsson@kungsbacka.se>
Kopia: Valnämnden <valnamnden@kungsbacka.se>
Ämne: Återkoppling från avstämning av Valnämndens dataskydd
Hej,
Här kommer min återkoppling och råd utifrån avstämningen kring VAL-nämndens
personuppgiftsbehandling. Jag diarieför själv inte detta utan det bör omhändertas i Valnämndens
diarium som inkommen skrivelse till nämnden. Hör av dig om du har frågor eller funderingar, eller om du
tycker att jag missuppfattat något.
Välkomna att höra av er från Valnämnden när som helst i övrigt omkring dataskydd och Valnämndens
personuppgiftshantering.

Med vänlig hälsning
Karin Malmsten
Dataskyddsombud
______________________
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
0300-83 40 66
karin.malmsten@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:8V
Det här nyhetsbrevet innehåller:


Lagrådsremiss föreslår ändringar inför valen 2022



Regeringens budgetproposition och statsbidrag för förtidsröstning

Lagrådsremiss föreslår ändringar inför valen 2022
Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet, med anledning av det första
delbetänkandet från 2020 års valutredning, Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning.
SOU 2021:7. Remissen föreslår att ändringar träder i kraft inför valen 2022, som rör
utbildning av röstmottagare och ordningen vid röstmottagningen, inklusive väljares rätt till
hjälp vid röstning. Remissen föreslår även att valnämnder och utlandsmyndigheter får
ansvar för att lägga ut partiernas namnvalsedlar i röstningslokaler och vallokaler.
Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 februari 2022. Om förslagen
beslutas kommer vi att anpassa vårt utbildningsmaterial. Vi kommer också att återkomma
med mer information när vi läst och analyserat vad förändringarna betyder för
valadministrationens arbete. Redan nu är det bra att ni i kommunerna läser remissen och
analyserar vilka eventuella ändringar av era rutiner och processer som kan behövas.
Lagrådsremissen och valutredningens dokument finns att läsa här:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/09/forstarkt-skydd-forvaljare-vid-rostmottagning/

Regeringens budgetproposition och statsbidrag för förtidsröstning
Regeringen har lämnat sitt budgetförslag för 2022 till Riksdagen. Där föreslås att totalt 253
miljoner kronor avsätts för kommunernas arbete med valen. Motsvarande belopp inför
valåret 2018 var 195 miljoner. Förslaget innebär därmed en ökning av det totala anslaget.
Dessa medel är avsedda för att täcka valnämndernas kostnader avseende förtidsröstningen.
Hur mycket varje kommun får beslutas av regeringen genom en särskild förordning som
vanligtvis är klar kring årsskiftet. Tidigare förordningar har innehållit en beräkningsmodell
utifrån vilken kommunen får ett visst belopp per röstberättigad. Ersättningen har betalats ut
via Valmyndigheten under våren. Vi återkommer så snart vi har mer information.
Budgetpropositionen finns att läsa här:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/09/prop.-2021221/
www.val.se
valadm@val.se
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Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Kontakta Valmyndigheten genom valadm@val.se om du saknar tidigare nyhetsbrev.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:9V
Det här nyhetsbrevet innehåller:


Regeringens proposition 2021/22:52 Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning



Nu finns ett nytt vägledande ställningstagande om ID-kontroll vid röstning

Regeringens proposition 2021/22:52 Förstärkt skydd för väljare vid
röstmottagning
Regeringen har under förra veckan överlämnat proposition 2021/22:52, Förstärkt skydd för
väljare vid röstmottagning, till riksdagen. Denna proposition utgår från det första
delbetänkandet av 2020 års valutredning.
Propositionen syftar till att stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen och stärka skyddet
för valhemligheten. Regeringen föreslår därför ändringar i vallagen angående bland annat
utbildning av röstmottagare och ordningen vid röstmottagningen, inklusive väljares rätt till
hjälp vid röstning. Det föreslås även att valnämnder och utlandsmyndigheter tar över
ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i röstnings- och vallokaler.
Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 februari 2022 och propositionen
ska behandlas vid riksdagens sammanträde den 15 december. Om riksdagen beslutar i
enlighet med förslagen kommer Valmyndigheten vid behov anpassa utbildningsmaterialet
eller återkomma med kompletterande information. Redan nu är det bra att ni i kommunerna
läser propositionen och analyserar vilka eventuella ändringar av era rutiner och processer
som kan behövas.
Propositionen och valutredningens dokument finns att läsa här:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/10/prop.-20212252/

Nu finns ett nytt vägledande ställningstagande om ID-kontroll vid röstning
Valmyndigheten har nyligen beslutat om ett ställningstagande som handlar om
kommunernas arbetsuppgifter – Ställningstagande om identitetskontroll vid röstning. Se
bilaga till detta nyhetsbrev. Alla ställningstaganden kommer att publiceras på den nya
webbplats för utbildningsmaterial för valadministrationen som kommer att öppnas innan
årsskiftet.
Syftet med våra ställningstaganden är att skapa förutsättningar för tydligare och mer likartad
hantering inom valadministrationen. De är vägledande för valnämnder och länsstyrelser och
styrande för Valmyndigheten.

www.val.se
valadm@val.se
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Kontakta Valmyndigheten genom valadm@val.se om du saknar tidigare nyhetsbrev.

Med vänliga hälsningar
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STÄLLNINGSTAGANDE
Datum

Dnr

2021-10-29

Dnr 2 00 19521/98221

Ställningstagande om identitetskontroll vid röstning
1

Sammanfattning

Väljare måste styrka sin identitet för att få rösta. Det gäller vid röstmottagningsställe, vid
ambulerande röstmottagning och vid budröstning. Även budet ska styrka sin identitet på
röstmottagningsstället. Väljarens eller budets identitet ska styrkas genom personlig
kännedom, godtagbar id-handling eller genom att någon annan intygar identiteten. Det finns
också en skyldighet för röstmottagare och bud att inte ta emot röster från väljare vars
identitet inte är styrkt. Det är röstmottagarens eller budets uppgift att bedöma om väljarens
identitet är styrkt.
Syftet med bestämmelserna om identitetskontroll är att säkerheten vid röstmottagning ska
vara hög och att förtroendet för valsystemet ska upprätthållas. Syftet är alltså inte att hindra
röstberättigade väljare från att rösta för de har svårt att styrka sin identitet. Det är viktigt att
röstmottagare i möjligaste mån hjälper de väljare som har svårt att styrka sin identitet och att
röstmottagningen alltid sker utifrån förutsättningen att alla ska ha möjlighet att rösta.
Av ställningstagandet framgår bland annat vilka metoder som finns för identifikation och
hur röstmottagaren ska markera att identiteten är kontrollerad. Ställningstagandet klargör
också vilka identitetshandlingar som ska godtas och vilka handlingar som inte bör godtas.
Ställningstagandet behandlar främst den id-kontroll som röstmottagare utför vid
mottagandet av valkuvert respektive ytterkuvert från väljare eller bud. Ställningstagandet är
dock även tillämpligt vid den identitetskontroll som bud ska utföra vid mottagande av
budröster från väljare.

2

Frågeställning

Hur kan väljare och bud styrka sin identitet? Vilka id-handlingar är godtagbara? Vilka
bedömningar behöver röstmottagare och bud göra?

3

Gällande rätt m.m.

Laghänvisningarna nedan avser vallagen (2005:837).
Kontroll av väljares identitet vid röstmottagningsställe

Vad gäller identitetskontroll av väljare på röstmottagningsställe framgår bland annat
följande. Väljare som inte är kända för röstmottagarna ska legitimera sig eller på annat sätt
Postadress: Box 1010, 171 21 Solna
Telefon: 010-57 57 000 www.val.se
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styrka sin identitet (8 kap. 6 §). Röstmottagarna får inte ta emot valkuvert om väljaren inte
kan styrka sin identitet (8 kap. 7 §).
Reglerna om kontroll av väljares identitet vid röstmottagningsställen ska tillämpas även vid
röstmottagning genom ambulerande röstmottagare (7 kap. 3 a §).
Kontroll av väljares identitet vid budröstning

Vad gäller identitetskontroll för väljare vid budröstning framgår följande. Väljare som inte är
kända för budet ska legitimera sig eller på annat sätt styrka sin identitet. Om de inte gör det,
får budet inte ta emot budrösten (7 kap. 9 §).
Kontroll av budets identitet vid röstmottagningsställe

Vad gäller identitetskontroll för bud på röstmottagningsställe framgår följande. Bud som inte
är kända för röstmottagarna ska legitimera sig eller på annat sätt styrka sin identitet
(8 kap.8 §). Röstmottagarna får inte ta emot ytterkuvert från ett bud om budet inte kan
styrka sin identitet (8 kap. 9 §). Om budet inte kan styrka sin identitet ska röstmottagarna i
stället ta hand om ytterkuvertet och överlämna det till valnämnden (8 kap. 10 §). Vidare
framgår att röstmottagarna får öppna ytterkuvertet först efter att budets identitet
kontrollerats (9 kap. 5 §).
Gemensamma bestämmelser

Vid röstmottagning i vallokal ska det i anges i röstlängden hur väljarens eller budets identitet
har kontrollerats (9 kap. 7 §).
Vid röstmottagning i röstningslokal ska det anges i anteckningar över röstmottagningen hur
väljarens eller budets identitet har kontrollerats (10 kap. 4 §).
Förarbeten

Av förarbetena till vallagen (prop. 2004/05:163 s.75) framgår bland annat följande. Kravet
på identitetskontroll vid röstmottagning infördes i 2005 års vallag. Tidigare gällde att endast
de väljare som förtidsröstade behövde legitimera sig. Lagstiftaren uttalade att förutom att
reglerna om kontroll av väljarnas identitet ska vara enhetligt måste en utgångspunkt för den
nya lagen vara att systemet är lätt att förstå och att tillämpa och att det uppfattas som rättvist
av väljarna. Eftersom det aldrig kan ske någon efterföljande rättelse om en person har röstat
i någon annans namn stryker det med kraft under behovet av ett väl fungerande
kontrollsystem vid all röstmottagning. Vid en sammantagen bedömning ansågs att
säkerheten vid röstmottagning borde stärkas genom att väljare som inte är kända för
röstmottagarna ska styrka sin identitet för att få rösta. Detta kan ske genom legitimation eller
på något annat tillförlitligt sätt, i praktiken genom att någon annan intygar förhållandet.
Bestämmelsen ska gälla lika för alla väljare och utformas på ett sätt som inte ger något
utrymme för godtycke eller misstankar om godtycke.
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4

Bedömning

4.1

Identitetskontroll vid röstmottagning

Reglerna om identitetskontroll vid röstmottagning kan sägas bestå av två led. Det första
ledet reglerar att en väljare som inte är känd av röstmottagaren måste styrka sin identitet på
annat sätt. Det andra ledet reglerar att en röstmottagare endast får ta emot valkuvert från en
väljare om väljaren kan styrka sin identitet.
Väljare som inte är känd för röstmottagaren kan identifiera sig genom att ”legitimera sig”
eller ”på annat sätt styrka sin identitet”. Kravet ska, oavsett metod, vara att väljaren styrker
sin identitet.
Vid tveksamheter om vad som i det enskilda fallet är tillräckligt för att styrka en persons
identitet bör röstmottagaren samråda med kollegor på plats. I det fall väljarens identitet är
alltför osäker för att kunna anses styrkt bör röstmottagaren uppmana väljaren att visa en
annan id-handling eller ordna så att en medföljande kan intyga väljarens identitet. Den
personen måste i så fall vara känd eller identifiera sig. Det är röstmottagaren som slutligen
måste bedöma om väljaren har styrkt sin identitet eller inte. Detta kan ske genom en
sammantagen bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet.
Syftet med bestämmelserna om identitetskontroll är att säkerheten vid röstmottagning ska
vara hög och att förtroendet för valsystemet ska upprätthållas. Syftet är alltså inte att hindra
röstberättigade väljare från att rösta för de har svårt att styrka sin identitet. Det är viktigt att
röstmottagare vägleder väljare i hur de kan styrka sin identitet.
Vid röstning i vallokal ska röstmottagaren ange i röstlängden hur identifiering har skett och i
röstningslokal ska det antecknas i väljarförteckningen. Hur anteckningen görs beskrivs i
avsnitt 4.2 under respektive metod för identifiering.
4.2

Metoder för identifikation

4.2.1

Personlig kännedom

När en väljare är känd av röstmottagaren kan röstmottagaren intyga väljarens identitet.
Röstmottagaren ska då skriva sina initialer i röstlängden/väljarförteckningen. Om en annan
röstmottagare i lokalen är den som känner väljaren ska den röstmottagarens initialer skrivas i
röstlängden/väljarförteckningen.
4.2.2

Legitimera sig

En väljare som inte är känd av röstmottagarna kan styrka sin identitet genom att legitimera
sig. Lagstiftaren har inte närmare specificerat vad som avses med legitimering i detta fall,
men Valmyndigheten bedömer att det endast är identifiering med någon form av id-handling
som avses. Visar väljaren en id-handling noteras detta med ett kryss i
röstlängden/väljarförteckningen.
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En id-handling ska vara äkta och ha ett välliknande foto och bör även vara giltig. En idhandling ska normalt godtas om det inte finns anledning att ifrågasätta något av detta. Det
kan uppstå situationer där röstmottagaren måste bedöma om en id-handling ska godtas, mer
om det nedan.
Följande handlingar ska godtas som id-handlingar1












identitetskort utfärdat av Skatteverket
vanligt svenskt pass
svenskt nationellt identitetskort
svenskt körkort
svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet
SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort
EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006
pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1
september 2006.
nationellt identitetskort för EU-medborgare utfärdat från och med den 2 augusti
2021
pass utfärdat av Storbritannien innan den 1 februari 20202

Även andra id-handlingar kan godtas efter en bedömning av röstmottagaren. I slutet på detta
ställningstagande finns några exempel på scenarier där röstmottagaren kan behöva göra en
bedömning av identiteten.
Valmyndigheten anser att följande handlingar inte kan godtas som id-handlingar







handling som saknar foto på individen
handling som saknar födelsedatum
handling som saknar individens för- eller efternamn
handling vars primära syfte inte är att vara id-handling, till exempel träningskort eller
klubbkort
oläslig handling

Väljaren bör i dessa fall uppmanas att visa en annan id-handling eller att ordna med
intygsgivare.
4.2.3

Styrka sin identitet på annat sätt

En väljare som inte kan styrka sin identitet genom id-handling eller personlig kännedom kan
styrka sin identitet på annat sätt. Av förarbetena framgår att detta i praktiken innebär att

1
2

Följer bortsett från sista punkten Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:14, senast ändrad genom SKVFS 2021:9) om identitetskort
Skatteverkets rättsliga vägledning 2021:5 om identitetskort
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någon annan intygar identiteten. Röstmottagaren ska i röstlängden/väljarförteckningen
anteckna personnummer alternativt födelsedata för den som intygar identiteten.
Intygande

En intygsgivare ska vara minst 18 år gammal. Skälet till detta är bland annat att den som
intygar någons identitet bör vara myndig och förstå konsekvenserna av att intyga någons
identitet. Det bör dock inte ställas ytterligare specifika krav på vem som får vara
intygsperson. En intygsperson måste kunna styrka sin identitet och måste därför vara på
plats vid intygandet. Det är alltså inte tillåtet att intyga över telefon eller liknande eftersom
id-kontroll av intygsgivaren då inte kan göras på ett tillförlitligt sätt. Valmyndigheten anser
inte att intygande i flera led är tillräckligt, dvs. att intygspersonen också styrker sin identitet
genom intygsperson. Intygsgivaren ska därför styrka sin identitet med en godtagbar idhandling. Kraven på intygsgivarens id-handling ska vara samma som kraven på väljares idhandlingar. Observera att det inte finns något krav på att en intygsgivare ska ha
uppehållstillstånd eller ens vara bosatt i Sverige. Utländska id-handlingar eller svenska idhandlingar med till exempel samordningsnummer kan därför förekomma.
4.3

Röstmottagning vid utlandsmyndighet

Vid röstmottagning på en utlandsmyndighet är det också röstmottagaren som ska bedöma
om väljaren styrkt sin identitet. Det kan dock vara vanligare att väljarna saknar den typ av idhandlingar som alltid kan godtas. Det kan till exempel vara väljare som saknar ett svenskt
körkort eller pass. Väljaren kan istället använda en lokal officiell id-handling. Röstmottagarna
får då göra en bedömning av de id-handlingar som presenteras med vägledning av avsnitt
4.2.2 och de krav på id-handlingar som gäller i det aktuella landet. Kraven i övrigt är dock
samma som vid id-kontroll i Sverige.
Om väljaren inte har en godtagbar id-handling kan väljaren styrka sin identitet på annat sätt,
normalt genom att en annan person intygar väljarens identitet. Kraven ska vara samma som
de krav som framgår av avsnitt 4.2.3.
4.4

Budröstning

Vid budröstning ska budet intyga att väljaren är den person hen utger sig för att vara och att
budet har kontrollerat väljarens identitet om hen inte är känd för budet. Av uppgifterna på
ytterkuvertet framgår förvisso inte hur identifieringen skett, men kraven är i övrigt samma
som när väljaren identifierar sig på ett röstmottagningsställe, se avsnitt 4.2. Eftersom kretsen
av godkända bud är begränsad är väljaren i normalfallet känd för budet.
Hur budet själv identifierar sig på röstmottagningsstället ska både göras och noteras på
samma sätt som för väljare. Observera dock att om budet inte kan styrka sin identitet ska
ytterkuvertet tas om hand av röstmottagarna och överlämnas till valnämnden.
Bud ska vanligtvis ange sitt namn och personnummer på ytterkuvertet. Bud som är
lantbrevbärare, anställd vid häkte eller kriminalvårdsanstalt får dock i stället för
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personnummer ange sitt tjänstgöringsnummer. Den som inte har något personnummer eller
tjänstgöringsnummer ska i stället ange födelsedata. Valmyndigheten bedömer att den som på
ytterkuvertet i stället för personnummer anger tjänstgöringsnummer eller födelsedata även
ska uppvisa handling som styrker att den uppgiften är korrekt vid identifieringen på
röstmottagningsstället.
4.5

Exempel

Nedan beskrivs ett antal praktiska situationer som kan uppstå under röstmottagningen
tillsammans med förslag på lösning.
Väljare som bytt namn

De väljare som nyligen bytt namn men ännu inte fått en ny id-handling har två möjligheter.
Antingen kan de uppvisa den gamla id-handlingen tillsammans med underlag för
namnändringen (vanligtvis genom ett vigselbevis eller utdrag från folkbokföringen hos
Skatteverket), eller så kan de låta en annan person intyga vem de är.
Väljare som bytt juridiskt kön

Vid byte av juridiskt kön kan det ta ett antal veckor att uppdatera uppgifterna i
folkbokföringen. Har väljaren ännu inte fått en ny id-handling kan väljaren legitimera sig
med sin tidigare id-handling i kombination med ett dokument från Skatteverket, av vilket
både det tidigare och det nya personnumret framgår. Ett alternativ är att en annan person
intygar vem de är.
Utgångna/ogiltiga id-handlingar

Utgångna id-handlingar kan godtas men i första hand bör röstmottagaren fråga efter en giltig
id-handling. Det finns ingen särskild gräns för hur länge en utgången id-handling kan godtas,
men röstmottagaren måste göra en noggrann bedömning och då är exempelvis bildens likhet
viktig. Om namn och födelsedatum stämmer med röstlängden (alternativt röstkort i
röstningslokaler), och fotot på legitimationen uppenbart överensstämmer med personen
som ska rösta, så bör detta kunna godtas och väljaren tillåtas att rösta. Vid röstmottagning i
utlandet finns ingen röstlängd och inte alltid röstkort och då får röstmottagarna enbart göra
en bedömning av id-handlingen.
Förfalskade handlingar

Om röstmottagaren presenteras en id-handling som är en uppenbar förfalskning ska en
sådan handling inte godtas. Röstmottagaren ska informera valnämnden som ska agera enligt
rutiner för incidenthantering och vid misstanke om brott göra en polisanmälan.
I tveksamma fall ska röstmottagarna hämta stöd hos valnämnden. För svenska pass och
nationella id-kort finns en e-tjänst hos polisen där valnämnden har möjlighet att kontrollera
giltigheten om den anser att äktheten är tveksam. Kvarstår tveksamheten ska väljaren
uppmanas att visa en annan id-handling eller ordna med intygsgivare.
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Personer som av olika skäl inte vill visa sitt ansikte

Styrkande av identitet genom id-handling förutsätter i princip att väljaren visar sitt ansikte.
Vid kontroll av identiteten hos en väljare som av religiösa eller andra skäl vill täcka sitt
ansikte rekommenderar Valmyndigheten att väljaren ombeds gå till en avskild del i lokalen
för att där visa ansiktet för en röstmottagare. Finns ingen annan avskild plats bör valbåset
kunna användas. Röstmottagaren kan då kontrollera identiteten hos väljaren. Det kan vara
bra att fråga om väljaren vill att en röstmottagare av ett särskilt kön ska kontrollera
identiteten (om röstmottagare av båda könen finns tillgängliga). Om det saknas
röstmottagare av önskat kön och väljaren inte har någon som kan intyga hens identitet kan
väljaren hänvisas till annat röstmottagningsställe.
Utländska pass, körkort m.m.

Om väljaren visar ett utländskt pass eller körkort som saknas på listan i avsnitt 4.2.2 är det
upp till röstmottagaren att göra en sammanvägd bedömning. Röstmottagaren kan godkänna
passet som id-handling, be om en annan handling, be om ytterligare handlingar som
tillsammans med passet/körkortet styrker identiteten eller att någon intygar väljarens
identitet.

____________________________
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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