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§ 17
Valnämndens budget 2022

Dnr 2021-00024

Beslut
Valnämnden godkänner valnämndens nämndbudget 2022 med följande två
tilläggsdirektiv:
1. Skyltningen i förtidsröstningslokaler och vallokaler ska ytterligare ska
ytterligare förbättras och synas på tillräckligt avstånd så att de röstande kan
hitta rätt.
2.

Beredskap för eventuella åtgärder på grund av Covid 19 ska finnas med i
planeringen av valet utifrån förslag från centrala myndigheter

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Alf Olofsson (S) yrkar att följande direktiv läggs till i nämndens budget
2022:
1. Skyltningen till förtidsröstningslokaler och vallokaler ska ytterligare
förbätras och synas på tillräckligt avstånd så att de röstande kan hitta rätt.
2. Beredskap för eventuella åtgärder på grund av Covid 19 ska med i
planeringen av valet utifrån förslag från centrala myndigheter.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Valnämnd

Datum

2021-11-22

Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunledningskontorets samt eget yrkande.
Ordföranden (S) prövar kommunledningskontorets förslag med det egna yrkandet
och finner att valnämnden bifaller dem.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 18
Intern kontroll 2022

Dnr 2021-00023

Beslut
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

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

Justerare
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§ 19
Dnr 2021-00025
Underlag till kommunbudget 2023
Beslut
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.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-11-08

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

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 20
Sammanträdesdagar 2022

Dnr 2021-00021

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.

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

Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att
valnämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, kansli
Valsamordnare

Justerare
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§ 21
Dnr 2021-00012
Arvoden för valförrättare - val 2022
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.

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

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

Justerare
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§ 22
Dnr 2021-00026
Förtroendevalda som röstmottagare vid val till riksdag, kommun och
region samt EU-val
Beslut
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.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Valnämnd

Datum

2021-11-22

Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-11-08
Valnämndens beslut, 2018-05-28, § 30

Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy Bech (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.
Kristina Rasmussen (V), Christian Johansson (M), Jan Eric Knutas (L),
Per Stenberg (M), Christina Åkesson (C), och Emil Erdelius (MP) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunledningskontorets och Tommy Becks (SD). Ordföranden (S) prövar
förslagen och finner att valnämnden bifaller kommunledningskontorets.
Reservation
Tommy Bech (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Stefan Jägnert (SD) antecknar till protokollet att han stödjer Tommy Bechs (SD)
förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga partier

Justerare

Expedierat/bestyrkt

11 (14)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Valnämnd

Datum

12 (14)

2021-11-22

§ 23
Dnr 2020-00013
Information - Kommunfullmäktiges fastställande av ny
valdistriktsindelning
Beslut
Valnmänden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden delges information om att kommunfullmäktige fastställt den nya
valdistriktsindelningen.
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till
protokollet och finner att nämnden bifaller det.
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§ 24
Inkomna skrivelser 2021

Dnr 2021-00004

Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 13 september 2021 till 22 november 2021 har följande skrivelser
inkommit till valnämnden:
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:8V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:9V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:11V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:12V
Återkoppling från avstämning av Valnämndens dataskydd

Beslutsgång
Ordförande (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till protokollet och
finner att nämnden bifaller det.
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Expedierat/bestyrkt
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§ 25
Dnr 2021-00005
Information från ledamöter och förvaltning 2021
Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Alf Olofsson (S) informerar om presidiets träff med kommunrevisionen.
Administrativ chef Sofia Jonsson informerat om påbörjad inventering av vallokaler
samt att rekryteringen av valsamordnare är klar.

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

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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