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Förslag

Valnämndens apriluppföljning
och prognos år 2022

2022-00005

Utkvittering av förtidsröster
RKR-val 2022

2022-00017

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner uppföljning och prognos på
en positiv prognosavvikelse på 800 tkr per den 30
april 2022.
Förslag till beslut

Valsamordnare Andrea Helmersson och Kristina
Gudmundson, registrator Kristian Egstedt samt
stadshusets fastighetstekniker utses att utkvittera
förtidsröster och utlandsröster.

Information från ledamöter och 2022-00011
förvaltning 2022

Förslag till beslut

Inkomna skrivelser 2022

Förslag till beslut

2022-00001

Valnämnden noterar informationen till protokollet.

Valnämnden noterar informationen till protokollet.

Alf Olofsson
ordförande

Kristina Gudmundson
Kungsbacka kommun
Direkt 0300-83 44 99
kristina.gudmundson@kungsbacka.se

Kristina Gudmundson
sekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-15
Diarienummer

VN 2022-00005

Valnämndens apriluppföljning och prognos år 2022

Förslag till beslut i valnämnden
Valnämnden godkänner uppföljning och prognos på en positiv prognosavvikelse på 800 tkr per den 30
april 2022.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska följa upp sin budget med en redovisning till och med april månad. Det finns inga
formkrav på hur detta ska redovisas mer än det ska lämnas en prognos för beräknat utfall på helåret.
Valnämnden har en positiv prognosavvikelse på 800 000 tkr på grund av att statsbidraget är betydligt
högre än vid tidigare val.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-03-15
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
År 2022 är valår och allmänna val kommer att genomföras den 11 september.
Utfallet per den 30 april är kostnader som finns varje år det vill säga valnämndens
arvoden, hyreskostnader för valförråd, mindre omkostnader i samband med nämndens sammanträde,
utbildning samt kostnader för datasystemet Kaskelot som hanterar valadministration.
Utöver det årliga kostnaderna tillkommer planerings- och genomförande kostnader för att bedriva
allmänna val.
Kommunen får till viss del statsbidrag för att genomföra allmänna val. I budgeten hade beräknat att vi
skulle få 1,5 mnkr men utfallet blev ytterligare 800 tkr. Regeringen har aviserat att kommunerna skulle
få mer statsbidrag men fanns inga tydliga besked förrän i januari i år. Anslagsökningen avses täcka
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valnämndens ökade kostnader för förtidsröstningen.

Sofia Jonsson
Administrativ chef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-18
Diarienummer

VN 2022-00017

Utkvittering av förtidsröster RKR-val 2022

Förslag till beslut i valnämnden
Valsamordnare Andrea Helmersson och Kristina Gudmundson, registrator Kristian Egstedt samt
stadshusets fastighetstekniker utses att utkvittera förtidsröster och utlandsröster.
Sammanfattning av ärendet
Valsamordnare Andrea Helmersson och Kristina Gudmundson samt registrator Kristian Egstedt har
tidigare utsetts att utkvittera förtidsröster och utlandsröster. Då förtidsröster och utlandsröster levereras
genom PostNord och det är stadshusets fastighetstekniker som tar emot posten utses även dessa som
behöriga att utkvittera förtidsröster och utlandsröster.
Brevröster från utlandet är de brevröster, ”gula kuvert”, som skickas direkt från väljaren. Om väljaren
har lagt med sitt röstkort skickas rösten direkt till kommunen. Om väljaren brevröstar utan röstkort
skickas rösten till Valmyndigheten, som sedan skickar rösten vidare till väljarens kommun.
Valmyndigheten skickar ut brevröstningsmaterial till röstberättigade under juli månad. Efter denna
tidpunkt kan det börja komma in brevröster. För att brevrösten ska godkännas får den skickas tidigast
28 juli.
Alla brevröster som kommer direkt från väljare ska datumstämplas. Brevröster från Valmyndigheten
skickas till kommunen tillsammans med ambassadrösterna. Det kan även förekomma att brevröster
kommer på annat sätt än vanlig postbefordran, t.ex. via DHL, UPS eller andra distributionsföretag.
Sådana brevröster hanteras på samma sätt som om de kommit via posten.
De röster som tas emot på ambassader och konsulat skickas alltid via Valmyndigheten till kommunen.
De flesta av de röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat kommer att vara framme
hos Valmyndigheten före valdagen. Valmyndigheten gör ingen granskning av om rösterna ska
godkännas eller inte utan sänder alla röster som kommit in vidare till kommunerna. Valmyndigheten
får in röster under måndagen och tisdagen efter valet. Kommunerna kommer därför att få sändningar
tisdagen 11 september och onsdagen den 12 september.
Brevröster levereras till kommunerna i samma sändningar som ambassadrösterna.
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Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-03-18
Beslutet skickas till
Berörda
Sofia Jonsson
Administrativ chef

Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2022-05-06

Utgåva

2022:14V

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:14V
Det här nyhetsbrevet innehåller:
•

Webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot

•

Inga inbäddade filmer i utbildningspresentationerna

•

Registrering av mobila röstningslokaler i Valid

•

Sök i valtillfällets röstlängd

•

Valmyndighetens sociala kanaler

Webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot
Det webbseminarium som anordnades den 3 maj tillsammans med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) på temat köhantering och antagonistiska hot var både
välbesökt och uppskattat.
Valmyndigheten har därför beslutat att genomföra samma seminarium vid ytterligare ett
tillfälle för de som inte hade möjlighet att delta vid det första tillfället. Under seminariet
kommer kunskap delges om vad man kan göra för att avskräcka, försvåra, upptäcka och
hantera antagonistiska hot samt vad som styr beteendet i en kö, hur köer kan påverkas och
vad som egentligen är en "god kö". Inbjudan till det nya föreläsningstillfället ligger bifogad
till detta nyhetsbrev. Det krävs ingen föranmälan.
Bildspelen som visades under seminariet ligger som bilaga till detta nyhetsbrev och kan
användas för kommunens interna bruk vid behov.

Inga inbäddade filmer i utbildningspresentationerna
Det är tyvärr inte möjligt att ladda upp versioner av PowerPoint-presentationerna för
utbildning av röstmottagare med inbäddade filmer då filerna blir för stora.
I anteckningsfälten finns hänvisningar till Youtube-länken för de aktuella filmerna och en
rekommendation om var de kan passa in. Ni kan använda länken för att bädda in filmer
själva ifall funktionen finns i den version av Microsoft Office/PowerPoint ni använder.
Filmerna går också att se på Valcentralen, under ingången för röstmottagare.

www.val.se
valadm@val.se
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Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2022-05-06

Registrering av mobila röstningslokaler i Valid
När ni registrerar röstningslokaler är det obligatoriskt att ange bl.a. adress, öppettider och
koordinater. Det gäller även när ni använder en mobil lokal, såsom en bokbuss. Vi föreslår
att ni registrerar sådana lokaler enligt följande:
•

Gatuadress: Ange var lokalen utgår ifrån, exempelvis ”Utgår från Stadsbiblioteket” eller
”Utgår från Storgatan 1”.

•

Övrig vägbeskrivning: Ange hur väljaren får information om tid och plats, alternativt
ange själva turlistan om den får plats, exempelvis ”Trafikeras enligt bokbussens ordinarie
turlista, se www.kommunnamn.se”. Det går att skriva upp till 255 tecken i detta fält.

•

Koordinater: Ange platsen som den mobila lokalen utgår ifrån.

•

Tider: Ange ramtiden för varje dag som lokalen är öppen, exempelvis 9.00-18.00, om
första stopp öppnar kl. 9.00 och sista stopp stänger kl. 18.00.

Det finns även en ruta för mobil röstningslokal som ska bockas i. Då visas en symbol i
översiktsbilden över kommunens lokaler i Valid, som visar att lokalen är mobil.

Sök i valtillfällets röstlängd
Nu går det att söka i det preliminära röstlängdsunderlaget i Valid. Sökningen finns i menyn
”Sök i valtillfällets röstlängd”, under ”Rösträtt”.
Funktionen kan användas till att kontrollera om utlandssvenskar anmält sig till röstlängden,
eller om de behöver anmäla sig igen.
Hantera personuppgifterna på ett säkert sätt. Som vanligt får ni enbart söka i registret för att
utföra en arbetsuppgift. Observera att det är ett preliminärt röstlängdsunderlag.

Valmyndighetens sociala kanaler
Den 2 maj publicerades de första inläggen i Valmyndighetens sociala kanaler. Inför höstens
val finns vi på Facebook och Instagram. Under maj kommer vi att berätta om det svenska
valsystemet. När valet närmar sig kommer vi bland annat att göra inlägg om hur det går till
att rösta. Följ oss gärna!

Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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Webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot
Kö på gatan utanför röstmottagningsstället. Kö till valsedlarna. Kö till
valkuvertsutdelaren. Kö till valskärmarna. Kö till röstmottagarna. Det är lätt att det
uppstår köer i samband med röstmottagning och möjligtvis kommer det bli mer köer
i år än vid tidigare val.
Förutom ett irritationsmoment för de köande finns det även risker med köer. Allt från att
det kan uppstå ordningsstörningar till att köerna i sig kan bli måltavla för olika typer av hot,
påverkan eller angrepp.
Valmyndigheten bjuder in till en repris på det välbesökta webbseminariet på temat
köhantering och antagonistiska hot för de som inte hade möjlighet att delta vid första
tillfället.
Under seminariet kommer kunskap delges om vad man kan göra för att avskräcka, försvåra,
upptäcka och hantera antagonistiska hot samt vad som styr en kös beteende, hur köer kan
påverkas och vad som egentligen är en "god kö".
Talare: Petter Säterhed och Jonas Eriksson från MSB, enheten för säkerhet i offentlig
miljö, experter vad gäller stora folksamlingar, evenemangssäkerhet och skydd mot
antagonistiska hot.
Datum: onsdag 18 maj 2022
Tid: kl. 14.00-15.30
Praktisk information: Anslut till webbseminariet genom att klicka på den här länken:
https://play.quickchannel.com/play/ewk3122
Det krävs ingen föranmälan för att delta i webbseminariet.
Anslut gärna några minuter i förväg. Du kommer att se bilden och få tillgång till chatten
ca 5 minuter innan föreläsningen börjar. Om föreläsningen inte startar på utsatt tid kan du
prova att ladda om (uppdatera) sidan. Du kan också behöva klicka på play-symbolen.
Om du får tekniska problem kan du prova om sändningen fungerar bättre med en annan
webbläsare till exempel Safari, Firefox, Chrome eller Edge.
Under sändningen har du möjlighet att ställa frågor i chatten och vi besvarar så många som
möjligt i slutet. Webbseminariet kommer inte att spelas in.
Dela gärna inbjudan till kollegor, exempelvis säkerhetssamordnare eller motsvarande, som
kan tänkas vara intresserade av att delta.
Varmt välkommen!

Webbseminariet har tagits fram med stöd
av MSB och anslag 2:4 Krisberedskap.

Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2022-04-29

Utgåva

2022:13V

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:13V
Det här nyhetsbrevet innehåller:
•

Utbildningsfilmer och handledning för röstmottagare finns på Valcentralen

•

Utbildning om säkerhet och bemötande för röstmottagare finns på Valcentralen

•

Klarmarkera röstkortsuppgifter

•

Omskrivning av antal på valsigill vid leverans

•

Kommunal folkomröstning på valdagen

Utbildningsfilmer och handledning för röstmottagare publicerade på
Valcentralen
Utbildningsfilmerna för röstmottagning vid förtidsröstning och i vallokal finns publicerade
på Valcentralen. Filmerna ligger under ingången ”Röstmottagare”. Handledningarna ligger
med filmerna, men också under ingången ”Kommun”. Välj sedan ”FEB – SEP” i tidslinjen
och därefter ”Handledningar och manualer”.

www.val.se
valadm@val.se
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Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2022-04-29

Utbildning om säkerhet och bemötande för röstmottagare på Valcentralen
Nu finns också den kompletterande delen om bemötande och säkerhet för röstmottagare på
Valcentralen. De presentationer som nu ligger publicerade, innehåller dessa bilder.
Presentationen ligger även självständigt så att ni enkelt kan kopiera in dessa bilder i er egen
mall. Det finns en lärarhandledning som är publicerad under ”Valmaterial” i Valid.
Utbildningen är framtagen i samarbete med MSB och företaget Tesus. Under arbetet har vi
också inhämtat synpunkter från ett antal referenskommuner. Det kommer en fördjupande
webbutbildning i slutet av maj månad.
Vi har även gjort vissa uppdateringar på övriga sidor i presentationerna. Det är främst
mindre korrekturändringar. Vi vill dock göra er uppmärksamma på att det är nya
illustrationer på sidorna 22 och 23 i förtidsröstningen och sidorna 20 och 21 i
vallokalsutbildningen. Vi har också uppdaterat anteckningsfälten med förslag på när
respektive utbildningsfilm kan visas.
Ni hittar presentationerna på samma plats som innan: under ”FEB – SEP” i tidslinjen och
sedan ”Utbildning av röstmottagare”.

Klarmarkera röstkortsuppgifter
Den 31 maj är sista dagen för valnämnden att registrera och klarmarkera röstkortsuppgifter i
Valid. Informationen kommer visas på www.val.se och på röstkortet.
Ange det telefonnummer som väljarna kan nå kommunen på under hela perioden för
förtidsröstning till och med valdagen. Skriv gärna telefonnumret med riktnummer,
bindestreck, lokalt nummer enligt följande exempel: 010-575 70 00.

Omskrivning av antal valsigill vid leverans
Vid beställning av valmaterial i Valid så angav ni antal valsigill per styck. Inför packning av
materialet så har vi efter önskemål från distributören istället ändrat antalet så att det anges
per rulle.
Det totala antalet sigill som levereras blir detsamma. En rulle innehåller 50 valsigill. Har ni
beställt 200 valsigill kommer ni alltså få 4 rullar med 50 valsigill per rulle och i Valid kommer
det att stå att vi skickat 4 stycken.

Kommunal folkomröstning på valdagen
Om ni i er kommun planerar att ha en kommunal folkomröstning i samband med valdagen
den 11 september behöver kommunen samråda med Valmyndigheten. Samrådet ska ske
senast tre månader före folkomröstningen, vilket blir den 11 juni.

2(3)

Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2022-04-29

Läs mer om kommunala folkomröstningar i samband med valdagen i kommunens
handbok, kapitel 19.

Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som
2022.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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Inbjudan till webbseminarium om köhantering och
antagonistiska hot
Kö på gatan utanför röstmottagningsstället. Kö till valsedlarna. Kö till
valkuvertsutdelaren. Kö till valskärmarna. Kö till röstmottagarna. Det är lätt att det
uppstår köer i samband med röstmottagning och möjligtvis kommer det bli mer köer i
år än vid tidigare val.
Förutom ett irritationsmoment för de köande finns det även risker med köer. Allt från att det
kan uppstå ordningsstörningar till att köerna i sig kan bli måltavla för olika typer av hot,
påverkan eller angrepp.
Efter förfrågningar från flera kommuner bjuder därför Valmyndigheten in till ett
webbseminarium på temat antagonistiska hot och köhantering.
Under seminariet kommer kunskap delges om vad som styrs en kös beteende, hur köer kan
påverkas, vad som egentligen är en "god kö" och vad man kan göra för att avskräcka, försvåra,
upptäcka och hantera antagonistiska hot.
Praktisk information

Talare: Petter Säterhed och Jonas Eriksson från MSB, enheten för säkerhet i offentlig
miljö, experter vad gäller stora folksamlingar, evenemangssäkerhet och skydd mot
antagonistiska hot.
Datum: tisdag 3 maj 2022
Tid: kl. 10.00-11.30
Praktisk information: Anslut till webbseminariet genom att klicka på den här länken:
https://play.quickchannel.com/play/ew90ww2
Det krävs ingen föranmälan och det är obegränsat med platser.
Anslut gärna några minuter i förväg. Du kommer att se bilden och få tillgång till chatten cirka 5
minuter innan föreläsningen börjar. Om föreläsningen inte startar på utsatt tid kan du prova att
ladda om (uppdatera) sidan. Du kan också behöva klicka på play-symbolen.
Om du får tekniska problem kan du prova om sändningen fungerar bättre med en annan
webbläsare till exempel Safari, Firefox, Chrome eller Edge.
Under sändningen har du möjlighet att ställa frågor i chatten och vi besvarar så många som
möjligt i slutet. Webbseminariet kommer inte att spelas in.
Dela gärna inbjudan till kollegor, exempelvis säkerhetssamordnare eller motsvarande, som kan
tänkas vara intresserade av att delta.

Varmt välkommen!

Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2022-04-22

Utgåva

2022:12V

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:12V
Det här nyhetsbrevet innehåller:
•

Gamla och utgångna id-handlingar

•

Skolvalet till riksdagen i höst

•

Inbjudan till webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot

•

Informationsmaterial publicerat på Valcentralen

•

Status på valmaterialbeställningar

Gamla och utgångna id-handlingar
Valmyndigheten har fått frågor om väljare kan använda utgångna pass för att identifiera sig
vid röstning.
Valmyndigheten har i ställningstagande om identitetskontroll vid röstning redogjort för
myndighetens inställning ifråga om bland annat vilka id-handlingar som bör godkännas. I
ställningstagandet redogör Valmyndigheten för hur röstmottagarna bör hantera utgångna
och ogiltiga id-handlingar. Ställningstagandet (nummer 10) finns att läsa på Valcentralen.

Inbjudan till webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot
Efter förfrågningar från flera kommuner bjuder Valmyndigheten in till ett webbseminarium
tillsammans med Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) på temat köhantering och
antagonistiska hot.
Under seminariet kommer kunskap delges om vad som styr beteendet i en kö, hur köer kan
påverkas, vad som egentligen är en "god kö" och vad man kan göra för att avskräcka,
försvåra, upptäcka och hantera antagonistiska hot.
Inbjudan till föreläsningen ligger bifogad till detta nyhetsbrev. Det krävs ingen föranmälan
och det är obegränsat med platser.

Skolvalet till riksdagen i höst
I höst kommer Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) stötta skolor
att ordna skolval till riksdagen, ett simulerat val där elever på högstadie- och gymnasieskolor
får möjlighet att rösta i riksdagsvalet. Eleverna röstar på en dag skolorna själva väljer mellan
den 17 augusti och den 7 september.

www.val.se
valadm@val.se
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Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2022-04-22

Valmyndigheten kommer förse MUCF med valsedlar för riksdag samt valkuvert. MUCF
kommer att distribuera materialet till de skolor som anmält sig. Många skolor kan utöver det
också behöva hjälp med praktiska detaljer av er inför valdagen, som till exempel att låna
valskärmar.
Mer information om Skolval 2022 finns på skolval.mucf.se, där finns också en länk till
anmälan för skolorna. MUCF och skolvalet nås även via skolval@mucf.se.

Informationsmaterial publicerat på Valcentralen
På Valcentralen hittar ni nu informations- och instruktionsmaterial, välj ”Jan – Sep,
Praktiska förberedelser” i tidslinjen på startsidan för kommuner och sedan puffen
”Valmaterial”. Här ligger bland annat informationsbladet ”Att rösta” på olika språk samt
olika affischer. Materialet kommer att kompletteras löpande under våren.
Handledningar för röstmottagning i vallokal och vid förtidsröstning kommer att publiceras
under april månad, vi meddelar detta i nyhetsbrev.
Länken hittar ni här:
https://valcentralen.val.se/kommun/informationsochinstruktionsmaterialrostning.4.75995f
7b17f5a986a4e28ea.html.

Status på valmaterialbeställningar
Den 23 mars var sista dag att beställa valmaterial. Vi håller på att granska samtliga
beställningar och vår distributör kommer att börja skicka ut leveranserna under maj månad.
De ska som senast vara levererade i mitten av juni.
Vi kommer att kontakta er via epost eller telefon om vi har någon fråga eller om vi gör
någon ändring i er beställning. Syftet med att ställa frågor är att vi inför kommande val vill få
en bättre uppfattning kring hur materialet används hos er.
Om ni önskar ändra något i er beställning, kontakta oss på valmaterial@val.se. Observera att
ni ska kontakta oss innan ni lägger någon ytterligare beställning i Valid.

Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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