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Datum

2022-02-07

§1
Dnr 2022-00016
Information om ändringar i vallagen
Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunjurist Linnea Princis informerar om ändringar i vallagen som trädde i kraft
22-02-01.
Förändringarna syftar till att stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen och stärka
skyddet för valhemligheten. Det blir bland annat tydligare för väljare att valsedlar
ska väljas och rösterna göras i ordning i enskildhet. Valnämnderna tar också över
ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna.
Den nya lagstiftningen innebär följande i korthet:
- Det får bara vara en väljare bakom valskärmen.
- Väljare med funktionsnedsättning eller liknande ska dock på begäran få hjälp med
detta.
- Valnämnderna och utlandsmyndigheterna tar över ansvaret för att lägga ut samtliga
valsedlar i val- och röstningslokalerna.
Väljare som inte följer röstmottagarnas anvisningar ska få uppmanas att tillfälligt
lämna val- eller röstningslokalen, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet
av röstmottagningen.
Valmyndigheten ges ett uttryckligt ansvar för att inför varje val ta fram
utbildningsmaterial gällande valet till länsstyrelserna och valnämnderna.
Ändringarna i vallagen kommer att tillämpas för första gången i samband med valen
till riksdagen, region- och kommunfullmäktige den 11 september i år.
Beslutsgång
Ordförande (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till protokollet och
finner att nämnden bifaller det.

Justerare
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Datum
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§2
Årsredovisning 2021

Dnr 2022-00002

Beslut
Valnämnden godkänner årsredovisning 2021 daterad 2022-01-11.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är ett svar på budgetens planering inför året. Resultatet för
valnämndens verksamhet ger ett budgetöverskott på 396 tkr.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-01-11
Årsredovisning 2021, 2022-01-11
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
Kommunstyrelsen

Justerare
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§3
Dnr 2022-00003
Uppföljning av intern kontroll 2021
Beslut
Valnämnden godkänner uppföljningsrapport av intern kontrollplan för valnämnden
2021 daterad 2022-01-25.
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.
Planen för intern kontroll innehåller kommunövergripande risker och tillhörande
kontrollpunkter som ingår i internkontrollplanerna för samtliga nämnder.
Valnämndens plan för intern kontroll 2021 återfinns i de kommungemensamma
riskerna som berör valnämnden. Valnämnden är berörda av tre kommungemsamma
risker. Efter genomgång av de tre riskerna konstateras att det finns inga
anmärkningar.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-01-25
Uppföljningsrapport, 2022-01-25
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
Kommunstyrelsen

Justerare
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§4
Dnr 2022-00013
Information om dokumenthanteringsplan för stödprocesser
Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden beslutade 2021-09-13 § 13, att följa vid var tid gällande
dokumenthanteringsplan från kommunstyrelsen för ledningsprocesser och
stödprocesser. Kommunstyrelsen antog 2021-12-14 Dokumenthanteringsplan för
kommungemensamma stödprocesser.
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för de kommungemensamma
dokumenthanteringsplanerna för ledningsprocesser och stödprocesser.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-01-11
Kommunstyrelsen 2021-12-14 § 318
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, 2021-11-03,
antagen av kommunstyrelsen 2021-12-14 § 318
Valnämnden 2021-09-13 § 14
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, antagen av
kommunstyrelsen 2021-08-24, § 202
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till
protokollet och finner att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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§5
Statsbidrag vid RKR-val 2022

Dnr 2022-00014

Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förordningen om statsbidrag för kommunernas medverkan vid val trädde i kraft 1
februari 2022. Ersättningen till varje kommun blir 30 000 kronor plus kommunens
andel av det totala antalet röstberättigade i kommunfullmäktigevalen enligt en
formel.
Beräkningen görs utifrån en fingerad valdag den 1 mars 2022. Därefter kan
kommunen se exakt hur stort beloppet blir för Kungsbacka kommun.
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till
protokollet och finner att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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§6
Dnr 2022-00012
Anmälan av delegeringsbeslut för Behörighetsadministration i Valid
Beslut
Valnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut daterat 2021-12-16.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ansvarar för behörighetsadministrationen och för användarna i sin
kommun. Den lägger till och tar bort användare, ser till att användarna har rätt
behörighetsroll, med mera. Valnämnden behöver därför fatta beslut om:
- Vilka som ska vara behörighetsadministratörer i Valid. Det får finnas max fyra
behörighetsadministratörer i varje kommun. Dessa kan i sin tur lägga till och ta bort
behörighetsroller för kommunens övriga användare.
- Vilka av behörighetsadministratörerna som också ska ha rollen inskrivare. Rollen
inskrivare krävs för att kunna lägga till och ta bort användare i Valid.
Valnämnden utser Zhale Rashid och Kristina Gudmundsson som
behörighetsadministratörer och inskrivare i Valmyndighetens valadministrativa
system Valid.
Beslutet är fattat med stöd av delegering. Valnämndens delegeringsförteckning:
punkt 3.2.1, 2020-11-12, § 19
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) prövar om valnämnden kan godkänna redovisningen av
delegeringsbeslut daterat 2021-12-16 och finner att valnämnden bifaller det.

Justerare
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Datum
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§7
Inkomna skrivelser 2022

Dnr 2022-00001

Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 23 november 2021 till 25 januari 2022 har följande skrivelser
inkommit till valnämnden:
Stöd för att främja tillgängliga val
Tydliggörande avseende bygdegårdarnas värdeneutralitet
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:3V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:2V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:2V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:1V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:1V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:16V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:15V
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-12-06
Beslut-202000068-KS-§ 318
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-10-22
Beslut-202000907-KS-§ 314
Beslut-202100923-KS-§ 197
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till
protokollet och finner att nämnden bifaller det.

Justerare
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§8
Dnr 2022-00011
Information från ledamöter och förvaltning 2022
Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Valsamordnare Kristina Gudmundson informerar om att arbetet med att rekrytera
röstmottagare har startat.
Christian Johansson (M) informerar om hur valnämndens preliminära rösträkning, i
dagligt tal kallat onsdagsräkningen, går till.
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till
protokollet och finner att nämnden bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

